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دلیل افزایش مصرف دخانیات 
بین دانشجویان

 آفتاب یزد گزارش می دهد

۴

قطعا امروز برای روزنامه نگاران و اهالی رسانه 
روزی تلخ و جانکاه اســت. حجت االســالم 
محمود دعایی را کمتر کسی است که نشناسد. 
او یار دیرین امام خمینی و روزنامه نگار خاص 
دوران ما بود. شــاید بهتر است اینطور بگویم 
بیش از آنکه افراد او را به چهره ای قلم به دست 
و رسانه ای بشناســند او را چهره ای نزدیک به 
 بیت امام، رئوف، مهربان و متواضع می شناختند. 
به طوریکه گفته می شــد اگر روزنامه نگار و 
خبرنگاری از ســر اجبار و نیاز به دفتر وی در 
روزنامه اطالعات می رفت دست خالی بیرون 
نمی آمد و بهرحال حاج آقا سعی می نموده به وی 
کمکی نماید. این مدل رفتاری در تمام اکت های 
کلی و جزیی عمومی و خصوصی مرحوم دعایی 
نمود داشــت. برای مثال، بنده شاهد بودم در 
تمام جلساتی که حضور داشت از سر تواضع 
عالقه ای نداشت در راس مجلس و در تیررس 
دوربین های خبرنگاران بنشیند و معموال در انتهای 
سالن می نشست. برخی به اشتباه چنین رفتارهای 
مرحوم را ریاکاری می پنداشتند ولی افرادی که 
قدری به ایشــان نزدیک بودند می دانستند که 
مرحوم دعایی تناسبی با ریا و مسائل پیرامون آن 

ندارد و به معنای واقعی کلمه خاکی هستند. 
اگر بخواهیم مشــی سیاسی وی را بازگو کنیم 
بهترین نماد آن دســتپخت وی یعنی روزنامه 
اطالعات اســت. این روزنامه به معنای واقعی 
کلمه صرفنظر از مشخصات حرفه ای و فنی و 
شاخص های بررسی آن، رســانه ای متعادل و 

میانه رو بوده و هست. 

مرحوم دعایی 
و جذب حداکثری

منصور مظفری
مدیر مسئول

سرمقاله

ادامه در صفحه 7

گرایش امروز مردم 
به انقالب و دین 
از روز اول انقالب 
یقینًا بیشتر است

۵افزایش نجومی قیمت کنسرت ها و هنری که الکچری شده!

در راستای حفظ حقوق عامه و در جهت حمایت 
از ملت، با مسئوالنی که به وظایف قانونی خویش، 
عمل نمی نمایند، برخورد قانونی به عمل می آید و 
به نوعی ترک فعلی که موجبات بروز خسارتی را 
موجب گردد، براساس اصل تسبیب، ترک کننده 
آن فعل کــه از وظایف قانونی او بوده، مســئول 
خواهد بود و به همین منظور؛ دستورالعمل نحوه 
مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و 
پیشگیری از آن، در مورخ ۱۳۹۹/۷/۳۰ به تصویب 
رســید، که در اجرای بندهای دوم و ســوم اصل 
یکصد و پنجاه و ششــم قانون اساسی جمهوری 
اســالمی ایران، سیاســتهای کلی نظــام، قانون 
تشکیل ســازمان بازرسی کل کشور با اصالحات 
و الحاقات بعــدی و وظیفه قانونی قوه قضائیه در 
حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین 
و با توجه به احکام مقــرر در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ 
قانون مدیریت خدمات کشــوری، مصوب ۱۳۸۶ 
که مدیران و سرپرستان بالفصل در دستگاه های 
اجرایی را مســئول نظارت، کنترل و حفظ روابط 
ســالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و 
موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار 
ناقض قانون اعم از فعل یــا ترک فعل می داند و 
با لحــاظ این که ترک وظایــف قانونی مدیران و 
اهمال و سهل انگاری در اجرای قانون و عدم اعالم 
جرایم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی، 
موجب مسئولیت قانونی آنان است، سازمانی که 
در این دســتورالعمل مدنظر می باشــد، سازمان 
بازرسی کل کشور می باشد و بالطبع قانون تشکیل 
سازمان بازرسی کل کشور با اصالحات و الحاقات 
بعدی و همچنین، قانون آیین دادرســی کیفری، 
مصــوب ۱۳۹۲ با اصالحــات و الحاقات بعدی و 
دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب 
۱۳۹۷/۱۱/۳؛ مورد لحاظ و استفاده واقع می گردد. 
ضمنا، دادســتان عمومی و انقالب شهرستانها و 
قضاتی که وظایف دادســتان را در دادگاه بخش 
برعهده دارند، با ناقض حقوق عامه برخورد قانونی 

می نمایند. 
براســاس ماده ۲ دســتورالعمل فوق و در اجرای 
قانون، سازمان بازرسی کل کشور، اقدامات زیر را 

معمول می دارد: 
الف - فراهم آوردن زمینه پیشگیری از وقوع جرم 
و تخلف و سوء جریان احتمالی، در اجرای بند ج 
مــاده ۱۱ قانون مذکور، با انجام اقداماتی از قبیل 
اطالع رسانی و آگاهی بخشی و تعامل با مسئوالن 
دســتگاه های اجرایی و ارائه گزارشــهای نظارتی 

هشداردهنده و به هنگام؛ 
ب - اعــالم به مراجع قضائی ذیربط و پیگیری تا 
حصول نتیجه در اجرای تبصره ماده ۱۰ قانون، در 

صورتی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری 
از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوء جریان امور باشد 
و عدم اجرای آن ها موجب انجام عمل غیرقانونی 
شود و مسئول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید؛ 
پ - رسیدگی به صورت فوق العاده و ایفای وظیفه 
قانونی، در صورت مواجهه با ترک وظایف مذکور 
در بندهــای الف و ب ماده ۳ این دســتورالعمل، 
در صورتی که ترک وظایــف قانونی واجد جنبه 
مجرمانــه بوده و یا تخلف تلقی شــود و اعالم به 
مراجع ذیربط در اسرع وقت و پیگیری تا حصول 

نتیجه؛ 
ت - اعالم موارد تخلف و نارسایی ها و سوءجریانات 
اداری و مالی ناشــی از ترک فعــل به هریک از 
مقامــات مذکور در بند ج ماده۲ قانون و پیگیری 
تا حصول نتیجه، و در صورت اقتضا، فراهم نمودن 
تمهیــدات الزم جهت جلوگیری از تخلف و اقدام 
قانونی در صورت تکرار برابر تبصره ماده ۱۰ قانون؛ 
ث - تذکر به دستگاه اجرایی در صورت عدم اقدام 
به موقع جهــت اقامه دعــوی در مراجع قضائی 
در موارد تضییــع حقوق عامه و منافع بیت المال 
و اعالم نتیجه و گزارش اقدامات انجام شــده به 

دادستان کل کشور؛ 
ج - اعالم به دادســتان مربوط جهت درخواست 
جبران خســارت از دادگاه صالح بدون پرداخت 
هزینه دادرســی در اجرای تبصــره یک ماده ۲ 
قانون، در صورتی که دستگاه اجرایی ظرف مدت 
متعــارف اقدام الزم جهت اقامــه دعوی به عمل 
نیاورد و در نتیجه بر اموال دولتی یا حقوق عمومی 
خسارت وارد شود و یا موجب تضییع آن ها شود؛ 
ضمناً مطالبه خسارات وارده در هر زمان که کشف 
شود، قابل مطالبه اســت و گذشت زمان موجب 

رفع مسئولیت و مرور زمان نمی شود. 
چ - هشــدار الزم به مقامات ذی ربط در مواردی 
که عدم انجام وظایف قانونی دســتگاه ها احتمال 
بروز خطر یــا حادثه یا ورود خســارت به منابع 
عمومــی در اثر عدم رعایــت موازین و مقررات و 
نظامات دولتی شود و پیگیری تا حصول نتیجه، 
برابر مقــررات قانونــی، مانند مــاده ۵۵ قانون 
شهرداری با اصالحات و الحاقات بعدی، تبصره ۴ 
ماده ۲ و ماده ۴۶ قانون توزیع عادالنه آب، تبصره 
۳ ماده ۶ قانون هــوای پاک مصوب ۱۳۹۶، ماده 
۱۵ قانــون حفاظت از خاک مصوب ۱۳۹۸، ماده 
۲۱ قانون مدیریت بحران کشــور مصوب ۱۳۹۸، 
تبصره ۲ مــاده ۲ قانون مجازات اخاللگران نظام 
اقتصادی کشــور مصوب ۱۳۶۹، مــاده ۳ قانون 
مبارزه با تأمین مالی تروریســم مصوب ۱۳۹۴، 
ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با 
اصالحــات بعدی، ماده ۳۸ قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز مصــوب ۱۳۹۲، مــاده ۵۲ قانون بازار 
اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، ماده ۴۹ قانون توسعه 
و تقویت نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶، ماده ۲۷ 
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ 
و ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری. مواد 

قانونی مربوط به این بند پیوســت دستورالعمل 
می باشد. 

نکته قابل توجــه اینکه در اجرای ماده ۲۲ قانون 
آیین دادرســی کیفری، مواد ۵۹۸ و ۶۰۶ قانون 
مجــازات اســالمی )تعزیرات( و دســتورالعمل، 
دادســتان ها در سراسر کشور مکلف اند به منظور 
صیانــت از حقوق عامه، تدابیر زیر را جهت حفظ 
حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف 

قانونی اتخاذ کنند: 
الف - در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، 
مسئوالن و رؤسای دستگاه های اجرایی و اهمال 
در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب 
تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خســارت 
بر اموال عمومی یا منابــع بیت المال و یا حقوق 
اساسی ملت، مانند حق سالمت یا امنیت عمومی 
و دیگــر حقوق مصرح در قانون اساســی ناظر بر 
حقوق عامه شــود و یا مضر به سالمت و امنیت 
مردم شــود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا 
توسعه خســارت و صدمات گردد و دارای وصف 
مجرمانه باشد، در اســرع وقت نسبت به تعقیب 
موضوع، جمع آوری ادلــه و نظارت بر تحقیقات 
اقدام الزم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان 

کل جهت پیگیری اعالم نمایند. 
ب - در مواردی کــه تصمیمات اداری مدیران و 
مســئوالن یا ترک فعل یا تاخیر ناموجه آنان در 
اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت ســوانح 
و بالیای طبیعی به گونه ای باشــد که زمینه ساز 
وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سالمت 
شهروندان شود، ضمن اعالم مراتب به سازمان با 
انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و 

یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند. 
ضمنــا، در اجرای ماده ۱۲۱ قانون تشــکیالت و 
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۹۲ 
و در راستای انجام وظایف قانونی خود در بررسی 
انطباق تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرایی 
با قوانین و مقررات، مسئولیت ناشی از ترک فعل و 
تخلف در اثر عدم انجام وظایف قانونی دستگاه های 
اجرایی را مدنظر قــرار داده و چنانچه ترک فعل 
مدیران دستگاه های اجرایی دارای وصف مجرمانه 
یا متضمن تضییع حقوق عمومی یا خســارت به 
اموال یا منافع عمومی باشد، حسب مورد مراتب 
را جهت اقدام قانونی به دادســتان کل کشور یا 
سازمان یا دیوان محاسبات اعالم کند و شخصی 
که از این ترک فعل، متحمل خســارت گردیده، 
می توانــد، از طریــق مراجع ذی صــالح به اخذ 
خسارت اقدام نمایند و مسبب این بروز خسارت، 

از باب تسبیب، مسئول خواهد بود. 
یکی از اقدامات پسندیده، اجرای ماده ۳۰ قانون 
تشکیالت و آیین دادرســی دیوان عدالت اداری 
مصــوب ۱۳۹۲ می باشــد که طبــق آن، طرف 
شکایت در دیوان عدالت اداری موظف است ظرف 

مهلت مقرر نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. 

برخورد با ترک فعل مسئولین 
در راستای حفظ حقوق عامه 

محمدعلی طیبی سورکی
وکیل پایه یک دادگستری

یادداشت-3

امیــدواری و ناامیــدی دو مفهومی هســتند که 
می تواننــد موتور حرکــت جامعه را روشــن یا 
خاموش کنند و یا به ســرعت افــزوده ویا از آن 
بکاهند. این دو فرآیند اساســی موجب پیشرفت 
یا عقب ماندگی یک جامعه می شــوند. به همین 
جهت یکــی از اهــداف اساســی و برنامه اصلی 

دشــمنان در جنگ نرم و تهاجــم روانی، تزریق 
روحیه ناامیدی و ســوق دادن جامعه به ســوی 
افکار منفی اســت. بزرگنمایــی خبرهای منفی 
و کوچک نمایــی اخبــار مثبــت و امیدوارکننده 
 ازجمله ترفندها و سیاستهایی است که در جنگ 
روانی ورســانه ای صورت می گیرد. از سویی دیگر 
ایادی داخلی اصلی ترین ماموریتشان کاشتن بذر 
نــا امیدی و افکار منفی در اذهــان اکثریت افراد 
جامعه مخصوصا جوانان می باشدتا از این رهگذر 
آن ها را به بن بســت فکری بکشــانند. از این رو 
رسانه های سادیســمی که از تحقیر ملت ایران و 

آزارهای روحــی و روانی آن ها لذت می برند، روی 
مازوخیســت های داخلی که از تحقیر شدن خود 
و مردمشان لذت می برند حساب ویژه باز کرده و 
آن ها را در زمره قشون خود و خودشان را در ردیف 
اربابــان آن ها قرار داده اند. تبلیغات ســیاه تا آنجا 
تداوم می یابدکه برخی از مردم با شنیدن یک خبر 
از فساد، کل سیستم را دچار فساد سیستماتیک 
بداننــد و یا با کوچــک نمودن اخبــار مثبت و 
 دستاوردهای قابل توجه دچار بی هویتی یا تزلزل 

شخصیت ملی شوند.

مازوخیستهای 
سیاسی

مجید ابهری
رفتار شناس

یادداشت-2

سوگ از دست دادن بزرگ خاندان مطبوعات کشور 
حجت االسالم و المسلمین دعایی برای همه بسیار 
ســخت، ناگوار و غیر قابل باور است - زیرا همگان 
از محبت و مهربانی - خضوع او شــمه ای به خاطر 
دارند - صدق و صفا - بزرگ منشی و ساده زیستی و 
سبک زندگی متفاوت او را به دفعات دیده اند و شاهد 
بیان شیرین و واژگان محبت آمیز و برخورد مهربان او 
با همه، بدون تفکیک موقعیت و مقام - جناح سیاسی 

و... بوده اند.
آقای دعایی دنیایی از صفای باطنی و معرفت الهی را 
به همه انتقال می داد - هفته ای نبود که حداقل یک 

یا دوبار به مناسبت های مختلف دیدار نداشته باشیم 
اگرچه در شش ماه اخیر کمتر ایشان را می دیدم او در 
هر مناسبتی و ورود به هر جلسه ای چند خصوصیت 
متمایز داشت. بدلیل سیادت و پیشکسوتی و جایگاه 
بسیار رفیع ایشان، همیشه مورد احترام و اصرار بر قرار 
گرفتن بر صدر مجلس بود - نکته ای که با مقاومت 
سخت ایشان مواجه و همیشه در بین حاضرین عادی 
جای خود را انتخاب می کرد و اصرار هم فایده نداشت 
- بعد ازاستقرار در بین حاضران عادی با لبخند خاص 
خود اول با افراد در کنار خود یک حال و احوالپرسی 
گرم می کرد ســپس نفر به نفر حاضران را با اشاره 
پیام مهربانی می فرستاد - درهرجلسه ای اول از ایشان 
دعوت به سخنرانی می شد. مهربان سخن می گفت 
و معتدل - با بیان خاطرات شیرین، اما حاوی پیام، 
حرفش را می زد و یک جمله همیشــه به شوخی 
می گفت می دانید چرا در همه جلســات اول از من 

برای سخنرانی دعوت می کنند برای اینکه نمی شود 
در مجلسی آخوند باشد و سخنرانی نکند - حامی و 
شاکر از همه - قدردان - منت می کشید تا مشکل 
کســی را حل کند اما منت نمی گذاشت - در پایان 
جلسه میوه و شیرینی که به او تعارف کرده بودند را 
نمی خورد و می گفت این هم سهم همراه من )برای 
 راننده اش بر می داشــت( در هر جلسه ای که دعوت 
می کردند حتما حضور پیدا می کرد و تحفظی برای 
شرکت در جلسات از سوی هر مدعوی نداشت فارغ 
از جناح و موقعیت و عنوان به دعوت، پاسخ می گفت 
حتی برای مدت کوتاه بــه احترام دعوت کننده در 
جلسه حاضر می شد - همراه بود و همکار - همدل 
بود و اهل دل - شوخ بود و بذله گو - از هر مناسبتی 
برای به دســت آوردن دل دیگــران دریغ نمی کرد 

-همیشه به ایشان می گفتم... 

در سوگ عزیزمان 
آقای دعایی 

محمد خدادی

یادداشت-1

ادامه در صفحه 4

رهبر معظم انقالب در مراسم 
سالگرد ارتحال امام خمینی )ره(:

اعالم جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

افزایش۵7درصدی
حقوقحداقلیبگیران

تیتر

یادداشت ها 

محمد خدادی

در سوگ عزیزمان 
آقای دعایی

1

محمدعلی طیبی سورکی

برخورد با ترک فعل مسئولین 
در راستای حفظ حقوق عامه
1

انتقاد کارشناسان از وزارت ورزش 
و فدراسیون فوتبال باال گرفت

در حاشیه اخالل در مراسم سالگرد ارتحال امام

حسین شریعتمداری:

نحوه آمادگی 
تیم ملی فوتبال 

در حد تیم محالت!

خیانت اخاللگران 
کجاست؟

اگر قصد تولید 
سالح هسته ای داشتیم 

به آسانی 
دست به تولید می زدیم

۸

۲

علی بیگدلی، استاد تاریخ و روابط بین الملل دانشگاه ۲
در گفتگو با آفتاب یزد: 

برکناری بوریس جانسون 
بعید است 

اما منتفی نیست! 

ادامه در صفحه 7
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در ایام سی و سومین سالگرد ارتحال رهبر فقید انقالب اسالمی، یکی از یاران وفادار ایشان دیده از جهان فرو بست و 
دوستداران خود را در غم و ماتم فرو برد. 

برادر بزرگوارم 
حجت االسالم والمسلمین جناب آقای سید محمود دعایی 

بعد از عمری مجاهدت و تالش در عرصه های مختلف بویژه در امر خطیر رسانه از میان ما رفت و به سوی معبود شتافت. 
 اخالق مداری، سعه صدر، پاکدســتی، مردم داری، فروتنی و بسیاری دیگر از خصایل نیک در این مرد بزرگ متجلی 

شده بود. 
مرحوم دعایی به گونه ای روزنامه اطالعات را اداره کرد که تریبونی برای همه دیدگاه های وفادار به انقالب اسالمی بود و 

هیچگاه این رسانه باعث کدورت و ناراحتی یاران انقالب نگردید. 
این ضایعه اندوه بار را به خانواده محترم دعایی، همه عالقه مندان ایشان و اصحاب مطبوعات تسلیت عرض می کنم و 

برای آن انسان شریف از درگاه خداوند متعال غفران الهی و حشر با اولیا ء اهلل را مسالت دارم. 
روحش شاد و یادش گرامی باد.

محمدرضاعارف

اناهلل و اناالیه راجعون 

سید محمود دعایی درگذشت

 نماد دلسوزی و فروتنی 
صفحه 2

صفحه 7

صفحه 2

وفق مصوبه ش��ورای عالی کار مورخ ۱۹ اس��فند ۱۴۰۰، حداقل 
دریافتی کارگران برای سال ۱۴۰۱ به مبلغ پنج میلیون و ۵۸۰ هزار 
 تومان در ماه رسید. بنابراین براساس مصوبه اخیر هیئت وزیران 
مقرر ش��د ک��ه در خصوص حداق��ل حقوق بازنشس��تگان، 
ازکارافتادگان ومجموع مس��تمری بازماندگان سازمان تامین 
اجتماعی که به موجب قوانینی از جمله مواد ۹6 و ۱۱۱ قانون تامین 

اجتماعی نباید از حداقل مزد کارگری کمتر باشد
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ــتان پر غصه اخاللگرانی که هر از چندی مراسم  جماران: ظاهرا داس
ــی کنند تمامی ندارد و علی  ــالگرد امام را جوالنگاه رذالت خود م س
ــا اراده ای برای تحقق  ــه نیروهای امنیتی ی ــده باید بپذیریم ک القاع

فرامین رهبری معظم ندارند و یا از این نکته عاجزند. 
اما آنچه داستان این اتفاقات را از حد یک اتفاق عادی خارج می کند 

نکاتی است که می توان به آنها چنین اشاره کرده:
ــور در طول یک سال است.  ــم کش ــم مهم ترین مراس ۱- این مراس
مراسمی که هم در آن عموم مردم حضور دارند و هم همه مسئوالن 
و نمایندگان کشورهای خارجی و هم سخنران آن باالترین شخصیت 
ــت. و به همین جهت همه نظرها به این  ــور اس ــمی و دینی کش رس
مراسم معطوف است. اخالل در چنین مراسمی بی تردید این پیام را 
ــالمی توانایی ایجاد نظم در  به دنیا مخابره می کند که جمهوری اس
چنین مجلس با اهمیتی را ندارد. دقت کنید که انتخاب سخنران برای 

این مراسم حتما با تصویب کلیت نظام صورت می پذیرد. 
ــم همیشه مهم ترین  ــخنان رهبر معظم انقالب در این مراس ۲- س
سخن ایشان در طول یک سال است و الزمه چنین امری آن است که 

بعد از این مراسم عبارات ایشان و نکات مهمی که مد نظر دارند مورد 
تحلیل و بررسی همگان قرار گیرد. اما ایجاد حاشیه باعث می شود که 
این سخنان به کناری رود و همه خبرها پیرامون حواشی و بازتاب ها 
و جوانب آن دور بزند. خیانت اخاللگران بیش از همه در همین نکته 
نهفته که یک مراسم با شکوه را به جای آنکه زینت جمهوری اسالمی 
باشد به عامل شرمندگی تبدیل می کنند. و به جای آنکه توجهات را 

به متن مراسم معطوف کنند به حاشیه ها سوق می دهند. 
۳- و از طرفی اخالل در چنین مراسمی داللت بر قدرت و یا حقیقت 
اخالل گران هم ندارد. چراکه همه می دانند که اگر گروهی بیست تا 
سی نفره دور هم جمع شوند و با هم شعار دهند، توانایی به هم زدن 
هر مراسمی را دارند. به خصوص که این هتاکان به تجربه دریافته اند که 

نه تنها تنبیه نمی شوند بلکه در مواردی اجر هم می گیرند. 
ــود. و  ۴-این اخالل ها باعث رواج کینه و بداخالقی در جامعه می ش
ریشه های وفاق و همدلی را از بین می برد. آبروی تندروها را می ریزد 
و مردم را به آنانکه خود را انقالبی می خوانند بد بین می کند. راستی 
در کدام سنت و آیین مرسوم است که در سالگرد کسی، خانواده او را 

دشنام دهند و تخریب کنند؟ 
ــدات مکرر رهبر انقالب مبنی  ــه آخر آنکه با توجه به تأکی ۵- و نکت
ــان هم تلقی  بر ممانعت از چنین اعمالی،این اخالل ها توهین به ایش
 می شود و در چشم دنیا طرفداران ایشان را کسانی معرفی می کند 
که یا هیچ نمی فهمند و یا سخنان ایشان را قبول ندارند و از آن عبور 

می کنند.

حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان گفت: انتظار آن 
ــورمان با جلوگیری از ورود بازرسان  است که مسئوالن محترم کش
ــم های »موساد« و  ــاس نظامی و امنیتی، چش آژانس به مراکز حس
ــه کیهان گفت:  ــئول روزنام ــور کنند.مدیر مس ــی ای ای« را ک »س
ــورای حکام آژانس علیه ایران اگر صادر هم بشود هیچ  قطعنامه ش
ارزشی نخواهد داشت و این نکته از نگاه آمریکا و سه کشور اروپائی 

که پیشنهاد آن را به آژانس داده اند نیز پنهان نیست.
ــئول روزنامه کیهان در خصوص  ــریعتمداری، مدیر مس حسین ش
احتمال صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
ــی  ــود هیچ ارزش ــه ایران گفت: این قطعنامه اگر صادر هم بش علی
ــه کشور اروپائی که  ــت و این نکته از نگاه آمریکا و س نخواهد داش
پیشنهاد آن را به آژانس داده اند نیز پنهان نیست. آمریکا قبل از آن 
ــد به تهدید ایران از این طریق فکر  ــته باش که به قطعنامه نیاز داش

می کند که امروزه با تغییر ریل دولت راه به جایی نمی برد.
ــر کل آژانس به  ــی، مدی ــفر دیروز رافائل گروس ــاره به س وی با اش
سرزمین های اشغالی، آن هم دقیقاً در آستانه نشست شورای حکام، 
ــل ایران در چالش  ــس باید توضیح بدهد که طرف مقاب گفت: آژان
ــتی است یا آژانس  ــته ای، رژیم جعلی و کودک کش صهیونیس هس

بین المللی انرژی اتمی؟!
مدیر مسئول روزنامه کیهان افزود: کدام نظام و حکومتی را می توان 
آدرس داد که از کم ترین سطح درک و شعور برخوردار باشد و تمام 
اطالعات نظامی کشور را در اختیار دشمنان تابلودار خود قرار بدهد.
ــریعتمداری در این باره گفت: چند نوبت خرابکاری در تاسیسات  ش

ــورمان با استفاده از  ــته ای کش ــمندان هس اتمی ایران و ترور دانش
اطالعاتی صورت گرفته که جاسوسان »موساد« و »سیا« در پوشش 
ــان آژانس جمع آوری و به سرویس های اطالعاتی متبوع خود  بازرس
مخابره کرده بودند.وی در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس به اسنادی 
ــاره کرد و گفت: »جی کارنی« سخنگوی وقت  در این خصوص اش
ــری اش گفت؛ »ما  ــس خب ــال ۲۰۱۲ در کنفران ــفید در س کاخ س
ــاهده کنیم«. وقتی  ــم« داریم و می توانیم برنامه ایران را مش »چش
خبرنگار از او پرسید منظور شما از »چشم« چیست؟ کارنی گفت؛ 
ــم ما در ایران  ــان آژانس بین المللی انرژی اتمی، آن ها چش »بازرس

هستند«!
ــت »جاشوا رونر«  ــئول روزنامه کیهان در ادامه به یادداش مدیر مس
استاد دانشگاه ساوترن در گزارش اندیشکده بروکینز نیز اشاره کرد 
ــنودی کرده و نوشته بود؛  ــی های ویژه آژانس ابراز خش که از بازرس
ــع آوری اطالعات  ــان فرصت های جدیدی برای جم »حضور بازرس
ــته ای ایران، بلکه آن ها آزاد  فراهم خواهد کرد. نه تنها از برنامه هس
ــاخت های  ــه از دیگر حوزه های علمی و حتی زیرس خواهند بود ک

صنعتی ایران بازدید کرده و اطالعات الزم را جمع آوری کنند«.
شریعتمداری به مصاحبه خرداد ماه سال گذشته گروسی با »پرس 
ــاره کرد که وی درباره درز اطالعات محرمانه از آژانس  تی وی« اش

گفته بود؛ آژانس هیچ ظرفیتی برای کنترل این موضوع ندارد!
وی در ادامه اظهار داشت: آژانس تا کنون بیش از ۱۰ بار اعالم کرده 
ــت و  ــت که ایران به تعهدات برجامی خود کاماًل پایبند بوده اس اس
آمانو، پرونده موسوم به PMD را مختومه اعالم کرده بود و در مقابل 

فشار آمریکا که از او خواسته بود نظرش را پس بگیرد مقاومت کرد. 
ــت بدانید که در آن هنگام رافائل گروسی معاون آمانو بود  جالب اس
و روی درخواست آمریکا اصرار می کرد و حاال با استناد به اطالعاتی 
ــت اصرار دارد از برخی مراکز اطالعاتی و  که اسرائیل مدعی آن اس

نظامی ایران به بهانه انجام فعالیت هسته ای در آن ها، بازرسی کند.
ــید؛ چه تضمینی  ــاره به موارد ذکر شده پرس ــریعتمداری با اش ش
ــورمان در اختیار »موساد« و  هست که اطالعات مراکز نظامی کش
ــمندان هسته ای و نظامی و  ــیا« قرار نگیرد و زمینه ترور دانش »س
برخی خرابکاری های دیگر در تاسیسات هسته ای کشورمان را در پی 
ــته باشد؟! مدیر مسئول روزنامه کیهان در خاتمه گفت: اجازه  نداش
بازرسی از مراکزی که آژانس خواستار آن است به اعتراف اندیشکده 
بروکینز و اذعان سخنگوی کاخ سفید و ده ها اعتراف دیگر مقامات 
آمریکائی، قرار دادن اطالعات سّری و حساس نظامی و امنیتی کشور 
ــم های نامحرم »موساد« و »سی ای ای« است. انتظار  در مقابل چش
آن است که مسئوالن محترم کشورمان با جلوگیری از ورود بازرسان 
ــم های »موساد« و  ــاس نظامی و امنیتی، چش آژانس به مراکز حس
»سی ای ای« را کور کنند. وی افزود: آن ها مطمئن هستند که ایران 
ــالح هسته ای نیست و  به فتوای رهبر معظم انقالب دنبال تولید س
ــت با توجه به دانش هسته ای خود به آسانی  اگر چنین قصدی داش
ــته ای می زد و آژانس و آمریکا و اروپا نیز  دست به تولید سالح هس
نمی توانستند هیچ غلطی بکنند، همانگونه که تاکنون علی رغم تالش 
ــتیک و نقطه زن  ــک های بالس بی وقفه خود برای توقف تولید موش

کشورمان هیچ غلطی از آن ها ساخته نبوده است.

ــد که  ــتگان تامین اجتماعی پس از تصویب در هیئت وزیران اعالم ش جزئیات افزایش حقوق بازنشس
ــال کارگران  ــتمری بگیران نباید از حداقل حقوق مصوب همان س ــاس آن حداقل دریافتی مس بر اس
ــتمری  ــاس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، افزایش مس ــنا، بر اس ــد.به گزارش ایس کمتر باش
ــال به تصویب هیئت وزیران می رسد، به نحوی که  ــتمری بگیران سازمان تامین اجتماعی هر س مس

حداقل دریافتی مستمری بگیران از حداقل حقوق مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.
ــفند ۱۴۰۰، حداقل دریافتی کارگران برای سال ۱۴۰۱ به  ــورای عالی کار مورخ ۱۹ اس وفق مصوبه ش
ــاس مصوبه اخیر هیئت وزیران مقرر  ــید. بنابراین براس مبلغ پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان در ماه رس
شد که در خصوص حداقل حقوق بازنشستگان، از کار افتادگان ومجموع مستمری بازماندگان سازمان 
تامین اجتماعی که به موجب قوانینی از جمله مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی نباید از حداقل 
مزد کارگری کمتر باشد؛ با رعایت قوانین مربوط و لحاظ مصوبه شورای عالی کار ، میزان دریافتی آنان 
معادل حداقل حقوق و دستمزد کارگران شاغل تعیین و با افزایش ۵۷.۴ درصدی همراه خواهد بود، به 
نحوی که از پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان کمتر نباشد. در خصوص مستمری از کارافتادگان جزئی و 
سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده است به همان نسبت و 
مبتنی بر مصوبه فوق افزایش خواهد یافت.همچنین با توجه به حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ )مصوب 
ــالمی( در خصوص صندوق های مختلف بازنشستگی )مبنی بر رشد ۱۰ درصدی  ــورای اس مجلس ش
حقوق بازنشستگان( و در راستای هماهنگ سازی پرداخت حقوق در کلیه صندوق های بازنشستگی، 
برای این دسته از مشمولین که دارای دریافتی بیش از حداقل باشند، افزایش ۱۰ درصدی اعمال می 
شود. همچنین به منظور کمک به معیشت مستمری بگیران باالتر از حداقل، عالوه بر ۱۰ درصد مذکور ، 
مبلغ ۶۵۰ هزار تومان )تاسقف دریافتی ماهانه ۱۰ میلیون تومان( به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد.

ــانه قوه قضاییه اعالم کرد: در گزارش های هیات های اعزامی و تیم های بررسی حادثه آبادان،  مرکز رس
تاکنون گزارشی مبنی بر قصور یا تقصیر مستقیم یا غیرمستقیم استاندار سابق خوزستان در متروپل 
تسلیم دادگستری استان خوزستان نشده است.به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، از ساعتی پیش برخی 
رسانه ها خبر خروج استاندار سابق خوزستان از کشور را روی خروجی خود بردند و بعضا اعالم کردند که 
او یکی از مقصران اصلی حادثه متروپل است.براساس این گزارش، با وصف اینکه هیچ یک از هیات های 
ــتانی کل و مجلس شورای اسالمی یا سایر مسوولین ودستگاههای زیربط در این  اعزامی دولت، دادس
خصوص قصور و تقصیر مستقیم یا غیر مستقیم استاندار سابق خوزستان در خصوص ریزش متروپل 
ــاردهندگان اخبار فوق درخواست می شود چنانچه  ــی به دادگستری خوزستان نداده اند از انتش گزارش
اطالع یا مستندی از علت فروریختن ساختمان متروپل دارند موضوع را به دادگستری خوزستان اعالم 
کنند.این گزارش حاکی است تاکنون هر کسی که دستگاههای ذیربط گزارشی در مورد تقصیر یا قصور 
ــت شده است.بنابر این گزارش، از ابتدای وقوع حادثه متروپل سه هیات بررسی از  ارائه داده اند بازداش
سوی دولت، مجلس و دادستانی کل کشور به محل حادثه اعزام شده اند.تاکنون و براساس بررسی های 
ــوی دولت، دادستانی کل کشور و  دقیق تا زمان تنظیم این گزارش هیچ یک از هیات های اعزامی از س
مجلس شورای اسالمی گزارشی از قصور یا تقصیر احتمالی یا قطعی استاندار سابق خوزستان را برای 
دادگستری استان خوزستان در مورد متروپل ارسال نکرده اند. دادگستری استان خوزستان از همان روز 
نخست حادثه از هیات ها و مراجع مختلف در مورد بررسی نقش مستقیم یا غیر مستقیم افراد در بروز 
حادثه متروپل نظر خواسته است که همین امر موجب به دستگیری ۱۴ نفر از افراد دخیل در حادثه 
متروپل شده که آخرین نمونه دستگیری مربوط به روز گذشته و دستگیری یکی دیگر از افراد مرتبط 

با سازمان نظام مهندسی می شود.

ــالم سید محمود دعایی، یار دیرین امام و مدیر روزنامه  حجت االس
اطالعات چشم بر این جهان فانی بست و به دیار باقی شتافت.

در سال ۱۳۲۰ در یزد، سیدمحمود دعایی دیده به جهان گشود. او 
بعد از پایان دوران دبیرستان به حوزه علمیه کرمان رفت و فراگیری 

علوم دینی را آغاز کرد.
<تحصیالت

ــطوح اولیه حوزوی را در کرمان پشت سر گذاشت و پس  دعایی س
ــد. او توانست در سال ۱۳۴۶ سطوح  از آن راهی حوزه علمیه قم ش
عالیه را به پایان برساند و در همان سال بود که تحت تعقیب عوامل 
ــر مخفیانه به عراق رفت و  ــاه قرار گرفت، و به همین خاط رژیم ش
ادامه تحصیالتش را در عراق از سر گرفت. در آن زمان ماموران رژیم 
پهلوی تالش های بسیاری برای بازگرداندن او به ایران انجام دادند، 

که به سرانجام نرسید.

<سوابق اجرایی

ــیدمحمود دعایی پیش از پیروزی  ــالم و المسلمین س حجت االس
ــورها فعالیت سیاسی داشته  ــالمی در ایران و سایر کش انقالب اس
است، و در همین راستا به اروپا و کشورهای خاور میانه مانند لبنان، 

عربستان، سوریه، اردن، افغانستان و پاکستان سفر کرده است.
او از اعضای مجمع روحانیون مبارز است، و از سال ۱۳۵۹ تا کنون به 
عنوان سرپرست موسسه اطالعات مشغول فعالیت است. دعایی در 
شش دوره مجلس شورای اسالمی تا سال ۱۳۸۲ به عنوان نماینده 
مردم حضور داشته است. او در فاصله سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹ به 
مدت دو سال سفیر ایران در عراق بوده و پیش از آن نیز در سال های 

اقامت حضرت امام در نجف یکی از همراهان ایشان بوده است.
< دلیل فوت سید محمود دعایی 

ــید محمود دعایی در روزهای  ــاس اطالعات اولیه، مرحوم س  بر اس
اخیر حاالت سرماخوردگی داشت و با تشخیص آبسه گلو و انسداد 

مجرای تنفسی در بیمارستان بستری و آسمانی می شوند.
 

<مراسم تشییع
مراسم تشییع پیکر پاک یار صدیق امام حجت االسالم و المسلمین 
ــید محمود دعایی  ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۹ صبح از حسینیه  س
ــالمی برگزار  ــوی حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اس جماران به س

خواهد شد.

مدیر کل پیشین خاورمیانه وزارت خارجه با تشریح اهداف ترکیه از 
ــتی معتقد است این اقدام ترکیه اگر در  گفت وگو با رژیم صهیونیس
چارچوب سازمان ملل باشد می تواند پذیرفته شده باشد.قاسم محب 
علی در گفتگو با ایسنا درباره اظهارات وزیر امور خارجه ترکیه مبنی 
ــرائیل ادامه خواهند داشت منتها  بر این که گفتگوهای ترکیه و اس

ــئله به بهای فراموشی مسئله فلسطین نخواهد بود، اظهار   این مس
ــرائیل را به رسمیت  ــت: ترکیه از اولین کشورهایی بود که اس داش
ــناخته و روابط راهبردی با آن دارد اما در دوران اردوغان به دلیل  ش

مسائل سیاست داخلی ترکیه تا حدودی دچار فراز و نشیب شد.

ــازمان ملل به موضوع  ــزود: اگر در چارچوب قوانین عرف س وی اف
ــد هم  ــرائیل در ارتباط باش ــم می تواند با اس ــگاه کنیم ترکیه ه ن
ــت را دنبال  ــطینیان، همان طور که اروپایی ها همین سیاس با فلس
می کنند و سازمان ملل نیز با تشکیل دو دولت یعنی یهودی و عربی 
ــطینی موافق است اما اسرائیل به این مسئله رضایت نمی دهد.  فلس
ــت ترکیه در آن چارچوب حرکت کند شناخته  بنابراین اگر سیاس
ــائل خاورمیانه همچنین بیان کرد:  ــت.این کارشناس مس شده اس
سیاست و مناسبات برخی کشورها نسبت به ۴ دهه قبل در ارتباط 
با اسرائیل تفاوت کرده همچنین سیاست اسرائیل با کشورهای عربی 

ــده است چه بسا برخی از همین کشورها تجارت آزاد با  متفاوت ش
ــرائیل را امضا کرده اند حتی وزیر خارجه عربستان از اسرائیل با  اس

عنوان متحد احتمالی یاد کرده است.
وی درباره خط لوله گاز مدیترانه شرقی که قبرس، یونان و اسرائیل 
مشارکت دارند و موضع ترکیه در این خصوص گفت: در این مسئله 
ــود دارد و ترکیه هم بخاطر  ــرائیل وج اختالف نظر بین اعراب و اس
ــئله واکنش داشته و  ــبت به این مس قبرس و اختالفات با یونان نس
ــرژی و تجارت را در اختیار  ــل دارد مونوپل و انحصار انتقال ان تمای

داشته باشد که اگر تضاد منافع تلقی نشود رقابت خواهد بود.

 در حاشیه اخالل در مراسم سالگرد ارتحال امام

خیانتاخاللگرانکجاست؟

 حسین شریعتمداری:

 مرکز رسانه قوه قضاییه:اعالم جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

سید محمود دعایی درگذشت

 اگر قصد تولید سالح هسته ای داشتیم به آسانی دست به تولید می زدیم 

 از استاندار سابق خوزستان قصوری گزارش نشده استافزایش 57 درصدی حقوق حداقلی بگیران 

نماد دلسوزی و فروتنی

ــراث فرهنگی؟ خانه هایی که در  ?چرا می
برخی محله های قدیمی از جمله میخچه گران 
ــتان گرگان و  ــتان گلستان؛ شهرس در اس
ــتند، می خواهند  یک طبقه و ویالیی هس
ــبت به افزایش طبقات آن اقدام کنند،  نس
صاحبخانه برای دریافت جواز، ابتدا باید به 
ــراث فرهنگی مراجعه کند و در صورت  می
ــان - البته اگر موافقت  ــلیقه آن تایید به س
ــپس برای بقیه مراحل اداری و  کنند- س
ــاخت به  کاغذبازی برای دریافت مجوز س
ــهرداری بروند که آن هم مراحل قانونی  ش
ــل گرانی مصالح  ــه دلی ــودش را دارد. ب خ
ــاختمانی و کمبود خانه و برای این که  س
ــان را با  ــتگان ش صاحبخانه بتواند نیاز بس
ــاختمانی برطرف کند،  افزایش طبقات س
ــخت گیری ها، مانع  این گونه قوانین و س
ــی که جزو  ــاز در محله های ــاخت و س س
ــود. باید  ــرار دارند، می ش ــت قدیمی ق باف
این طرح های دستوری از میراث فرهنگی 
ــود تا  ــارج و ضوابط جدید جایگزین ش خ
ــبت به  صاحبخانه ها بتوانند به راحتی نس
افزایش طبقات دو یا سه طبقه بنا نه بیشتر، 
ــت به جای این گونه  اقدام کنند. بهتر اس
ــخت گیری ها از تخریب و خانه سازی و  س
ــتری در جاده زیارت و بازارچه  بساط گس
پاسرو، نعلبندان و خیابان امام خمینی)ره(، 

جلوگیری کنند. علی اکبر فرقانی
?از بهشهر تماس می گیرم.سالم ودرود به 
آقای رئیس جمهور محترم!من یک کارگاه 
ــر دارم.  ــر ۵ نفر کارگ ــدی آهک با زی تولی
ومصرف سوخت آن هم گاز است. قیمت گاز 
برای آهک هر متر مکعب ۵۰۰ تومان وبرای 
ــبه  ــر متر مکعب ۱۵۰تومان محاس آجر ه
ــئوالن  ــس جمهور! مس ــود.آقای رئی میش
ــی در مورد  ــاس چه منطق ــه بر اس مربوط
ــوخت این دوکاال تصمیم گیری  مصرف س
ــالف ۳۵۰ تومانی برای  ــن اخت میکنند. ای
ــتور فرمایید تا  چیست؟ خواهشمندم دس
ــیدگی بعمل آید. با سپاس  درین مورد رس

از آفتاب!
ــارقان معتاد فیوزهای برق را از محل  ?س
ــط  ــه در برخی مناطق توس ــال آن ک اتص
ــرکت برق نصب شده اند، جدا و تخریب  ش
می کنند، قطعه برنجی آن که وزن چندانی 
هم ندارد، می فروشند. این موضوع را یکی از 
کارکنان شرکت برق به من گفت و از نیروی 
ــتگیری  ــایی و دس انتظامی تقاضای شناس
ــوش و مولوی  ــارقان به ویژه در محله ش س

داشت. علی از تهران
?پیگیری شهرداری؛ روز گذشته، هزارخانی، 
یکی از کارمندان متعهد شهرداری منطقه 
دوازده، ناحیه ۶، برای رسیدگی به موضوعی، 
حضوری به باالتر از میدان شهدا مراجعه و با 
کاسبان گفتگو کرد و پیگیری فوری ایشان 
باعث رضایت کاسبان شد که جای قدردانی 
دارد. علی - خبرنگار اجتماعی روزنامه آفتاب 

یزد
ــئوالن به جای  ــی؛ برخی مس ?تدارکاتچ
ــکالت مردم بیشتر حالت  رفع و رجوع مش
ــچ کاری برای رفع  ــی دارند و هی تدارکاتچ

وضع نامساعد اقتصادی انجام نمی دهند!
ــای رفع  ــه ج ــه دوازده ب ــور منطق ?راه
ــکل، موجب مشکالت فراوان در میدان  مش
ــت. به دلیل این که  ــهدا تهران شده اس ش
ــت رانندگی  ــالف جه ــیکلت ها خ موتورس
ــده در  ــد و چراغ راهنمای نصب ش می کنن
ــاخت  ــل کار نمی کند و مخالفت با س مح
ــتری به همراه دارد.  میدان، مشکالت بیش

وحید شیخی
ــعب از خیابان  ــان امین دربار منش ?خیاب
امیرکبیر تهران به توجه بیشتری به لحاظ 
نظافت، تخلیه به موقع مخازن زباله و ترمیم 

چاله ها دارد. سعید ملک محمدی
ــخصی  ــع ملی مقدم برمنافع ش ?اگرمناف
درتولیدومصرف ومعامالت بشودقیمت های 
ــت هم  ــت به دس مازادبوجودنمی آیدودس
نمی چرخدودرنتیجه چیزی به نام گرانی هم 

پدیدنخواهدآمد.
ــاز مجدد  ــون منتظر آغ ــا اکن ۱۳۱۰- دنی
ــق ــدن تواف ــی ش ــن و نهای ــرات وی  مذاک

 است. )۲/۲۶(
ــد  ــا می کن ــان ادع ــه کیه ۱۵۰۱- روزنام
ــگر و  منتقدین دولت منافق، دزد، اختالس
بی وطن هستند. آیا ایشان می تواند اینها را 

ثابت کند؟ )۲/۲۶(
ــا واقعا ۱۳۰ مدیر ناکارآمد طبق  ۱۵۱۰- آی

گفته ها شناسایی و برکنار شده اند؟ )۲/۲۶(
ــرایط  ۱۵۱۵- چقدر امکان دارد در این ش
ــا بتوان  ــکل بگیرد ت ــاص توافق وین ش خ

امیدوار به بهبود اوضاع بود؟ )۲/۲۶(
۱۵۲۰- برخی رسانه های غربی از وقوع یک 
ــگ اوکراین ابراز  ــگ اتمی به خاطر جن جن
ــیه دارد چه می کند؟  ــی کردند. روس نگران

)۲/۲۶(
ــت در  ــنیده ها حاکی اس ۱۵۲۵- برخی ش
حاکمیت روسیه به خاطر جنگ در اوکراین 

اختالفات زیادی به وجود آمده. )۲/۲۶(

روی خط آفتاب 
پیامک09213۵۵3193
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 مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت خارجه تشریح کرد
پشت پرده گفت وگوهای ترکیه با اسرائیل چیست؟

معاون آبخیزداری سازمان منابع 
طبیعی و آبخیزداری خبر داد

افزایش ۲.۵ میلیون هکتاری 
بیابان های کشور در دهه اخیر

ــی و  ــع طبیع ــازمان مناب ــزداری س ــاون آبخی مع
آبخیزداری با اشاره به اعتبار مورد نیاز برای کنترل 
موضوع ریزگرد و تسریع روند بیابان زدایی در کشور 
ــته ۸.۷ میلیون هکتار از  ــال گذش گفت: در ۵۰ س
ــده اند. همچنین  نواحی بحرانی گرد و غبار مهار ش
ــه بیابان زایی  ــرعت بیابان زدایی ب ــه س ــرای غلب ب
ــار از نواحی بحرانی  ــاالنه یک میلیون هکت باید س
ــوند که این عدد در ایران به ۳۵۰ هزار  مدیریت ش
هکتار می رسد.به گزارش ایسنا، پرویز گرشاسبی با 
ــینه بیابان زدایی در ایران خاطرنشان  اشاره به پیش
ــرو در امر بیابان زدایی در  کرد: ایران کشوری پیش
خاورمیانه و آسیا است. این امر در ایران شش دهه 
ــته  ــوابق از گذش قدمت دارد. طبق آمار، ارقام و س
۳۳.۷ میلیون هکتار از مساحت کشور را بیابان هایی 
ــا زمین شناسی و اقلیمی  تشکیل داده اند که منش
ــدار ۱۳ میلیون هکتار  ــد. وی افزود: از این مق دارن
به عنوان مناطق بحرانی شناخته می شدند که ۸.۷ 
میلیون آن در نیم قرن گذشته مهار و تثبیت شده 
است. اکثر این کانون ها مستقیما شهرها، روستاها و 
مناطق مهم ما را درگیر می کردند. گرشاسبی ضمن 
ــار موضوع ریزگرد  ــدی اقدامات برای مه اولویت بن
گفت: ابتدا باید جلوی روند بیابان زایی گرفته شود. 
در دهه اخیر ۲.۵ میلیون هکتار به بیابان ها در کشور 
افزوده شده که این مساحت در گذشته عموما بیابان 
نبودند. یکی از مصادیق این پدیده ۱۶۴ هزار هکتار 
ــت. همچنین  ــیه دریاچه ارومیه اس از اراضی حاش
۳۵۰ هزار هکتار در خوزستان، ۳۰۰ هزار هکتار در 
جازموریان و در سال های اخیر اراضی جنوب شرق 

قزوین هم به این فهرست اضافه شده اند.

 اولیانوف خبر داد
 احتمال بررسی موضوع ایران 
در شورای حکام در اواخر هفته

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین 
در پیامی مطرح کرد که موضوع ایران به احتمال 
زیاد، اواخر هفته جاری در شورای حکام برررسی 
خواهد شد.به گزارش ایسنا، میخائیل اولیانوف، 
ــازمان های بین المللی در  نماینده روسیه در س
وین در صفحه توییترش در واکنش به اظهارات 
ــران در  ــود موضوع ای ــری که گفته ب تحلیل گ
ــی انرژی اتمی  ــورای حکام آژانس بین الملل ش
ــنبه با آغاز دور جدید نشست شورا  از روز دوش
بررسی خواهد شد، نوشت: در واقع مسئله ایران 
توسط شورای حکام آژانس، به احتمال زیاد روز 

چهارشنبه بررسی خواهد شد.

امیرعبداللهیان
 به ترکیه می رود

ــر  ــه وزی ــرد ک ــالم ک ــی اع ــزاری آناتول خبرگ
ــفر خواهد کرد. ــورمان به ترکیه س خارجه کش
ــزاری آناتولی اعالم  ــنا، خبرگ ــزارش ایس به گ
ــان، وزیر خارجه  ــین امیرعبداللهی کرد که حس
ــن خبرگزاری  ــه خواهد رفت.ای ــران به ترکی ای
ــمی  ــفر رس ــفر، اولین س ــه این س ــت ک نوش
ــمار می رود. بر  ــان به ترکیه به ش امیرعبداللهی
ــران جهانی  ــایه بح ــاس این گزارش، در س اس
ــیه، ترکیه  ــل جنگ اوکراین و روس غذا به دلی
ــور   در دو هفته آتی میزبان وزرای خارجه ۹ کش

خواهد بود.
ــه جانبه میان وزرای  ــتی س در همان روز نشس
ــتان برگزار  خارجه ترکیه، آذربایجان و ترکمنس
ــود.وزرای خارجه مقدونیه، هلند، روسیه،  می ش
ــروژ و ایرلند نیز در این مدت به ترکیه  آلمان، ن

می روند.

عضو کمیسیون شوراها 
و امور داخلی مجلس شورای اسالمی:

رعایت اصول بهداشتی 
از مهمترین علل کاهش 

فوتی های کرونا است
ــوراها و امور داخلی مجلس  عضو کمیسیون ش
ــئولین نباید فقط  ــالمی گفت: مس ــورای اس ش
ــت هم  ــان توجه کنند بلکه باید بهداش به درم
آموزش داده شود و رعایت نکات بهداشتی یکی 
ــر در کاهش آمار ابتال و  از مهمترین عوامل موث
فوتی هاست.رسول فرخی در گفتگو با ایرنا افزود: 
تالش وزارت بهداشت، دولت و همچنین شخص 
ــیون عمومی و به  رئیس جمهور برای واکسیناس
ــتودنی و  ــاندن آمار فوتی های کرونا س صفر رس
ــت.وی با بیان اینکه جای تقدیر  قابل تقدیر اس
ــکر دارد که مسئولین در ۲ سال و سه ماه  و تش
ــترده ای را انجام دادند تا  گذشته تالش های گس
ــود،  بحران فراگیر این ویروس منحوس مهار ش
ــرایط شیوع کرونا هم  افزود: وضعیت ایران در ش
ــتن امکانات  به دلیل تحریم و هم به دلیل نداش
ــاری، بغرنج بود اما  ــرای مقابله با این بیم الزم ب
خوشبختانه با تالش همه جانبه مسئولین برای 
واکسیناسیون عمومی، امروز شاهد کاهش آمار 
ــه یک روز بدون فوتی  فوتی کرونا و حتی تجرب
ــور بودیم.عضو کمیسیون شوراها و  کرونا در کش
ــورای اسالمی با تاکید بر  امور داخلی مجلس ش
ــدا کرده و روزهای  ــه باید این روند ادامه پی اینک
بدون فوتی کرونا تکرار و تکرار شود، تصریح کرد: 
رسانه ها و همچنین مسئولین در این زمینه باید 
اهتمام جدی داشته باشند و با آموزش های الزم 
ــتی، آمار ابتال و  برای رعایت پروتکل های بهداش

فوتی دیگر افزایش نیابد.

محیط زیست 

دیپلماسی  

خبر  

کرونا  



 
ــتان تهران با کمبود حدود ۳ هزار  ــتاندار تهران با بیان اینکه اس اس
مگاوات برق مواجه است گفت: برخی صنایع بزرگ که مصرف برق 
آن ها زیاد است باید مدیریت شود تا محدودیت های برقی به بخش 
ــود.به گزارش تسنیم، محسن منصوری با  خانگی و تجاری وارد نش
تأکید بر مدیریت و مصرف برق توسط مردم اظهار داشت: مدیریت 
ــرای طرح های بازچرخانی و بازگردانی آب در تصفیه خانه ها با  و اج
ــده در صنعت و کشاورزی مصرف  جدیت دنبال و باید آب تصفیه ش
ــود.وی افزود: اعتبارات مورد نیاز تکمیل تصفیه خانه های استان  ش

ــرکت آب و فاضالب  تهران با نظر رئیس جمهور به ش
ــریع ترین زمان  ــه باید در س ــت ک تخصیص یافته اس
ــتاندار تهران  عملیات فنی و عمرانی آن آغاز شود.اس
در ادامه گفت: بیشترین اعتبارات سفر های شهرستانی 
رئیس جمهور به شرکت آب و فاضالب اختصاص یافته 

است که با تکمیل تصفیه خانه ها بیش از یک میلیون مترمکعب آب 
ــود. منصوری با انتقاد از عملکرد مسئولین گذشته در  تأمین می ش
صنعت برق تصریح کرد: در استان تهران محدودیت جدی برق وجود 

ــال های گذشته نیروگاه تولید برق ایجاد  دارد که در س
نشده است که شاهد مشکالت برقی در کشور هستیم. 
ــتان تهران  وی به مصرف ۱۲ هزار مگاواتی برق در اس
اشاره کرد و افزود: حدود ۳ هزار مگاوات برق در استان 
تهران با کمبود مواجه است که بخشی از این کمبود با 
مدیریت الگوی مصرف جبران می شود. استاندار تهران ابراز داشت: 
ــتان تهران با تغییر ساعات کاری ادارات  مدیریت مصرف برق در اس

جبران خواهد شد که حدود ۱۰۰۰ مگاوات برق جبران می شود.

اجتماعی دوشنبه 16خرداد  1401    شماره  6313  aftab.yz@gmail.com استان تهران با کمبود ۳ هزار مگاوات برق مواجه است

3دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141427 در میان بگذارید.

ــاهد نوعی از  آفتـاب یزد _ یگانه شـوق الشـعراء: این روزها ش
ــیگار در بین دانشجویان هستیم به این  ــدید به مصرف س گرایش ش
ــیده شده  ــیگار های کش ــگاه ها مملو از ته س صورت که حیاط دانش
ــت که در اوقات استراحت خود به تنهایی یا  ــط دانشجویانی اس توس
ــتانه اقدام به سیگار کشیدن می کنند. دانشجو از  در جمع های دوس
ــرهای جامعه محسوب می شود که عمر خود را در  فرهیخته ترین قش
راه علم صرف می کند و به عبارتی جویای دانش است. اما اینکه امروز 
شرایط اجتماعی باعث ایجاد گرایش شدید به استعمال سیگار در این 
گروه اجتماعی شده است مسئله ای است که باید مورد بررسی عمیق 
و موشکافی قرار بگیرد چرا که نشانه خطری است که زندگی این افراد 
را نیز درگیر خود کرده است. سوال اصلی ما در این گزارش آن است 
ــدید به سیگار در بین دانشجویان یک روند طبیعی از  که گرایش ش
ــی از افت آگاهی و افسردگی بین این نسل  تغییرات اجتماعی یا ناش

جوان است؟
<سیاست های غلط

ــریفی یزدی جامعه شناس و استاد دانشگاه در این باره به  علیرضا ش
ــور ما طبق اعالم رسمی  ــئله دخانیات در کش آفتاب یزد گفت:»مس
ــت در دهه ۹۰ در بین آقایان حدود ۵ درصد و در بین  وزارت بهداش
ــته است. این روند افزایش  خانم ها نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داش
ــود. بیشترین این افزایش  ــیم می ش نگران کننده به چند بخش تقس
ــر جوان اتفاق می افتد چون کسی که سنش باال  معموال در میان قش
ــدت کاهش  ــال اعتیاد به مواد دخانی به ش ــت درصد احتم رفته اس
پیدا می کند. بنابراین این مسئله بیشتر در بین جوانان و دانشجویان 
ــت که اصال  ــت. در این بحث چند نکته وجود دارد؛ نکته اول اس اس
سیاست های غلط ما طی چند سال گذشته بوده است که باعث شده 
ــور ما به شدت افزایش پیدا کند که این یکی از  مصرف قلیان در کش
ــت. در بین دانشجویان ما هم فقط بحث افزایش استفاده  درگاها اس
ــیگار نیست اتفاقا مصرف قلیان هم در بین این گروه زیاد است.  از س
بنابراین حساسیت ما باید بر روی کل مواد دخانی باشد.سیگار، قلیان 
ــروب سه درگاه اصلی ورود به اعتیاد های بزرگ تری هستند که  و مش

در کشور ما رواج دارد. «
<مقوله تبلیغات 

وی ادامه داد:»اینکه چه اتفاقی افتاده است که جوانان و دانشجویان به 
این سمت بیشتر گرایش پیدا کردند چند نکته دارد. یکی از بحث ها 
تبلیغات است؛ می دانیم که این اتفاق در کشور های غربی بعد از جنگ 
جهانی دوم یعنی در دهه ۵۰ و ۶۰ افتاده بود که با تبلیغات سنگینی 
کارخانه های تولید سیگار بخش زیادی از جامعه سیگاری شدند و از 
ــدند.از نیمه دوم دهه ۷۰  ــانده ش جمله خانم ها هم به این مقوله کش
ــور های غربی به سمت مبارزه با مصرف سیگار رفتند و ما شاهد  کش
ــور های پیشرفته هستیم. این گروه در  کاهش مصرف سیگار در کش
نهایت کارخانه های تولید سیگار جهان سوم را هدف قرار دادند و این 
ــور های جهان سوم به راه افتاد و با تبلیغات سنگین  موج در اکثر کش
ــی از این تبلیغات  ــد. بخش ــکل های مختلف این روند باب ش و به ش
ــور ما جایی نداشته  ــتقیم هستند که شاید این تبلیغات در کش مس
ــند. اما بخش بزرگی از تبلیغات مصرف سیگار در بین انسان های  باش
مدرن تبلیغات غیر مستقیم است که معموال از طریق فیلم ها و انتقال 
عناصر سبک زندگی جدید صورت می گیرد. این موضوع باعث می شود 
ــمت بروند که از این  ــجویان ما به این س که نوجوانان، جوانان و دانش

داستان استفاده کنند و در جمع های زیادی حضور پیدا کنند. «
<باز اجتماعی شدن 

ــناس در آخر تصریح کرد:»   بخشی از این مسئله متاسفانه  این کارش
ــن گروه ها از والدین خود می گیرند  ــی گردد به اثر و آثاری که ای برم
ــل جدید به طرق مختلف  ــل قبل به نس و به یک نوع آموزش از نس
ــیگار مقوله  ــتفاده از س صورت می گیرد. یک دلیل دیگر افزایش اس
ــت. یعنی افرادی که در خانواده هایی زندگی  ــدن اس باز اجتماعی ش
ــخت گیری های خیلی خاصی دارند و  می کنند که این خانواده ها س

ــگاه می شوند. در  این ادامه پیدا می کند تا زمانی که بچه ها وارد دانش
این زمان خانواده دیگر همت و توان کافی برای کنترل فرزند خود را 
ــگاه، گروه های دانشجویی، انجمن های  ندارد در نتیجه آن ها در دانش
ــجویی و خصوصا خوابگاه ها وارد می شوند و می بینند بقیه افراد  دانش
سیگار می کشند و این باز اجتماعی منفی به وجود می آید. زیرا در این 
سن بیشتر تاثیر پذیری افراد از گروه همساالن خود است.عامل بعدی 
مقوله شرایط اجتماعی است؛ ما نباید از شرایط اجتماعی فعلی ایران 
خیلی ساده انگارانه گذر کنیم.حقیقت مسئله این است که ما در یک 
وضعیت اجتماعی بسیار خاص و تا حدی ناهنجار به سر می بریم و این 
ــاس ناامیدی نسبت به آینده در بین دانشجویان به شدت دیده  احس
می شود و این عامل دیگری است که این احساس ناامیدی و افسردگی 
باعث می شود که این افراد به سمت سیگار کشیده شوند. اما در بین 
دختران یک مقدار این داستان متفاوت است. متاسفانه ما از زمانی که 
به این پدیده رسیدیم که زنان ما می خواهند احقاق حقوق کنند و با 
ظلم هایی که در طول تاریخ در حق زنان توسط نظام مردساالر ایجاد 
شده است مبارزه کنند. االن که شرایط اجتماعی به سمتی رفته است 
ــه دختران درس می خوانند، درآمد دارند و آگاهی هایی پیدا کردند  ک

برای اینکه بتوانند خودشان را با مرد ها در برابری ببینند یک بخشی از 
آن ها متاسفانه این برابری را در شیوه گذران اوقات فراغت غلط دنبال 
می کنند از جمله استفاده از مشروب، قلیان و سیگار در بین آن ها به 
شدت افزایش پیدا کرده است که گویی بر این اساس این ها انسان های 

آزادی هستند. «
<ادغام گروه های سنی جوانی و میانسالی

ــاب یزد  ــوص به آفت ــز در این خص ــناس نی ــولی روانش ــه رس فاطم
ــی از این روند طبیعی است. در واقع به دلیل اینکه گروه  گفت:»بخش
ــنی و جوانی با یکدیگر ادغام شده است و ما دیگر مرزی بین دوره  س
ــالی نمی بینیم. همانطور که روابط با گروه های سنی  جوانی و میانس
ــت؛ یعنی افراد مثل گذشته سعی  ــده اس ــیار عادی تر ش مختلف بس
نمی کنند با افرادی ارتباط بگیرند که هم سن و سال خودشان هستند 
و به نظر میرسد که تعریف سنی تقویمی برداشته شده است و افراد 
با گروه های سنی مختلف ارتباط می گیرند و ارتباط با دوستان معنا و 
مفهوم دیگری پیدا کرده است.تمام ویژگی های شخصیتی افراد نیز به 
واسطه شبکه های مجازی دستخوش تغییرات بسیار زیادی شده است. 
بخشی از تغییر در این روند به این دلیل است که استفاده از دخانیات 
ــود و  ــبکه ها عادی انگاری می ش ــیگار تا حدود زیادی در این ش و س
ــیار طبیعی تلقی می شود. استعمال سیگار در  به عنوان یک رفتار بس
واقع یکی از راهکارهای مدیریت استرس و تفریح کردن برای جوانان 
ــده است. اما باید در نظر داشته باشیم که یکی از علت های  تعریف ش
ــگیری ترین بیماری در سطح  بروز مرگ زودرس در دنیا و قابل پیش
ــیگار و دخانیات است. بنابراین دولت باید  جهان همین استعمال س
ــته باشد زیرا به راحتی قابل  ــرمایه گذاری زیای در این بخش داش س
ــگیری است. دولت اگر این کار را انجام ندهد روز به روز گرایش  پیش

نوجوانان و جوانان به مصرف دخانیات افزایش پیدا می کند. «
<ناامیدی و عاطفه منفی باال

ــی الزم را از این موضوع دارند که  ــه داد:»وقتی جوانان آگاه وی ادام
ــتعمال دخانیات می تواند سالمتی آن ها را به خطر بیندازد و عمر  اس
آن ها را کوتاه تر کند ولی بازهم دست به  چنین کاری می زنند شاید 
ــبت به آینده است.شاید  ــی از ناامیدی نس بخش عمده ای از آن ناش
ــبت به آینده خود ندارند  بنابراین در زمان  این افراد دید مثبتی نس
حال زندگی می کنند و به تبعات رفتار خود در آینده توجه ای ندارند. 
ــاال می تواند یکی از دیگر  ــتن عاطفه منفی ب بنابراین ناامیدی و داش
ــتفاده از دخانیات و افزایش این روند باشد. همینطور به  علت های اس
دلیل اینکه خیلی از نوجوانان و جوانان مهارت حل مسئله ضعف دارند 
ــعی دارند  ــائل را به صورت عملیاتی تر حل کنند س و نمی توانند مس
ــتفاده کنند.  از روش های جایگزینی مثل همین مصرف دخانیات اس
علت دیگری که می تواند نشان دهد که چرا این روند در جامعه ما رو 
ــت سطح سواد سالمت جامعه است که به دلیل اینکه  به افزایش اس
ــده است سطح سواد  آموزش های الزم در این حوزه به افراد داده نش
ــالمت در جامعه ما پایین است. باید برای آموزش در حوزه جوانان  س
از روش های به روزی استفاده شود که مورد پذیرش آن ها قرار بگیرد. 
مورد دیگری که الزم است به عنوان علت به آن اشاره شود این است 
که بسیار زیاد پدر و مادر هایی را می بینیم که مصرف دخانیات برای 
آن ها بسیار عادی است بنابراین طبیعی است که فرزندان آنها هم به 
ــی از این روند رو به افزایش  ــمت گرایش پیدا کنند. لذا بخش این س
ــد و فرزندان،  ــث از بین رفتن مرز های بین وال ــرف دخانیات بح مص
ــه باعث به وجود  ــت ک ــنی و فضای مجازی اس مرز های گروه های س
ــده است و بخش دیگر این موضوع ویژگی های  آمدن این تغییرات ش
ــاره کردیم. همینطور یکی از  ــخصیتی هر فرد است که به آن اش ش
ــان دهد که به یک هویت جمعی  ــای این که فرد بتواند نش راهکار ه
ــبیه به  ــت که باید تا حدودی رفتار های خود را ش تعلق دارد این اس
ــروه کند تا در آن جا مورد قبول و تایید قرار بگیرد. به دلیل اینکه  گ
ــیاری از این گروه ها مصرف دخانیات وجود دارد خیلی از افراد  در بس
برای آن که مورد قبول در این جمع ها واقع شوند به استفاده از مواد 

مخدر روی می آورند.«

 آفتاب یزد گزارش می دهد 

 ورود پلیس فتا دلیلافزایشمصرفدخانیاتبیندانشجویان
به کلیپ  امحای جوجه ها

معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا انتظامی 
کشور گفت: با توجه به اینکه انتشار کلیپ های 
ــا باعث جریحه دار  امحای جوجه ها و مرغ ه
ــات عمومی شده است پلیس  شدن احساس
فتا با هماهنگی دستگاه قضائی در این زمینه 
ورود قاطع کرده است.سرهنگ رامین پاشایی 
معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس فتا انتظامی 
ــارس، در واکنش به  ــور در گفت وگو با ف کش
ــی مبنی بر امحا و  ــار تصاویر و فیلم های انتش
ــته جمعی جوجه ها و مرغ ها در  ــتار دس کش
فضای مجازی و جریحه دار شدن احساسات 
عمومی اظهار داشت: متاسفانه در چند وقت 
اخیر شاهد انتشار تصاویر مختلفی از امحای 
مرغ و جوجه ها بوده و در یک ماهه اخیر تعداد 
این فیلم ها شدت یافته است.وی با تاکید بر 
ــب که علت این موضوع ارتباطی به  این مطل
پلیس فتا نداشته و نهادهای نظارتی و وابسته 
ــن زمینه باید ورود کنند اعالم کرد این  در ای
که یک عده با اهداف خاص برای جریحه دار 
کردن احساسات عمومی این فیلم ها را تهیه 
ــف دارد.سرهنگ  ــار دهند جای تأس و انتش
 پاشایی با بیان اینکه در چند روز اخیر بالغ بر 
ــز امداد و  ــت با مرک ــاس و کامن ــزار تم ۶ ه
ــن پلیس فتا  ــی و همچنی فوریت های پلیس
ــده و مردم و فعالین رسانه و محیط  ثبت ش
زیست خواهان برخورد با این موضوع شده اند 
از هماهنگی پلیس فتا با دادستانی کشور خبر 
داد و گفت:پلیس فتا بر اساس جرایم رایانه ای 
ــال ۱۳۸۸ و با توجه به اینکه تهیه  مصوب س
ــار این تصاویر باعث جریحه دار شدن  و انتش
احساسات عمومی و ایجاد جو ناامنی و روانی 
برای مردم شده است به صورت واحد و مجزا 
ــر کنندگان  برخورد با تهیه کنندگان و منتش
ــا و مرغ ها را در  ــای امحای جوجه ه کلیپ ه
ــت اگرچه اتحادیه  ــتور کار قرار داده اس دس
ــه عذرخواهی کرده که  مربوطه در این زمین
ــرهنگ پاشایی  ارتباطی با پلیس فتا ندارد.س
ــاس برخورد  اعالم کرد: پلیس فتا بر این اس
قاطع با این دسته از افراد را که باعث جریحه 
دار شدن احساسات مردم شده اند به طور جد 
در دستور کار قرار داده است.وی از شناسایی 
ــتان های اردبیل، قزوین  این افراد را که در اس
و خراسان رضوی این فیلم ها را تهیه کرده اند 
ــایی محل  خبر داد و افزود: با توجه به شناس
ــوع این کلیپ ها، جغرافیای محل جرم به  وق
ــتانی اعالم شده و با  رده های پلیس فتای اس
ــن موضوع دنبال  ــتانی ای هماهنگی با دادس
ــس فتا در  ــاری اقدامات پلی ــه ج و در هفت
ــتگیری این افراد اطالع رسانی  خصوص دس
ــد.معاون اجتماعی فرهنگی پلیس  خواهد ش
فتا انتظامی کشور اعالم کرد: اقدام این افراد 
ــور  عالوه بر ایجاد جو روانی نامطلوب در کش
باعث حاشیه سازی و انعکاس و بازتاب منفی 
ــور  این مطالب در محافل معاند خارج از کش
داشته که با توجه به ماده قانونی و همچنین 
ــار این تصاویر در بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون  انتش
کاربر فضای مجازی، پلیس فتا به این موضوع 
ــت در ماه اخیر  ــت. گفتنی اس ورود کرده اس
ــار تصاویر و کلیپ های مختلفی مبنی  انتش
ــته جمعی مرغ ها و جوجه ها در  بر امحا دس
فضای مجازی منتشر شده که واکنش اقشار 
ــداران محیط  ــردم اعم از طرف مختلفی از م
زیست، رسانه ها و خانواده ها را در پی داشته 

است.

جزییات قتل با گلوله باران
 خانم دکتر زیبایی در تهران 

یک مرد بخاطر اختالفات شدید خانم دکتری 
ــت و  ــلیک ۳ گلوله کش ــش با ش را در مطب
ــی کرد.به گزارش رکنا، روز  ــپس خودکش س
ــف آباد  ــوران کالنتری ۱۲۵ یوس جمعه مام
ماجرای قتل مسلحانه ای را به بازپرس حسین 
ــرای امور جنایی تهران  پور از شعبه ۴ دادس
ــان  ــس های میدانی نش مخابره کردند.تجس
ــاعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه عصر زمانی  داد قاتل س
ــم دکتر جوان در حال ورود به مطب  که خان
ــت و سپس  ــلیک گلوله او کش خود بود با ش
خودکشی کرد.خانم منشی مطب که شاهد 
جنایت خونین است در بازجویی های اولیه به 
ــم دکتر ۲ فرزند دارد   تیم تحقیق گفت: خان
ــال قبل  بخاطر  ــت و از یک س ــه اس و مطلق
مراودات مالی با قاتل آشنا شده است تا اینکه 
ــداران  هفته پیش در مطب دوم واقع در پاس
ــود و تهدید به  ــده ب ــا خانم دکتر درگیر ش ب
مرگ کرده بود.با دستور بازپرس حسین پور 
تحقیقات برای ریشه یابی این قتل خونین در 
ــتور کار تیمی از اداره ۱۰ پلیس آگاهی  دس

تهران قرار گرفته است.

 حوادث 

علیرض�ا ش�ریفی ی�زدی: می دانیم که 
ای�ن اتفاق در کش�ور های غربی بعد از 
جنگ جهان�ی دوم یعن�ی در دهه ۵۰ و 
6۰ افت�اده بود که با تبلیغات س�نگین 

کارخانه های تولید س�یگار بخش زیادی از جامعه 
سیگاری شدند و از جمله خانم ها هم به این مقوله 
کش�انده ش�دند.از نیمه دوم دهه 7۰ کشور های 
غربی به س�مت مبارزه با مصرف س�یگار رفتند 
و ما ش�اهد کاهش مصرف سیگار در کشور های 
پیشرفته هستیم. این گروه در نهایت کارخانه های 
تولید سیگار جهان سوم را هدف قرار دادند و این 
موج در اکثر کشور های جهان سوم به راه افتاد و با 
تبلیغات سنگین و به شکل های مختلف این روند 

باب شد

فاطمه رس�ولی: ش�اید این افراد دید 
مثبتی نس�بت به آینده خود ندارند و 
بنابراین در زمان حال زندگی می کنند و 
به تبعات رفت�ار خود در آینده توجه ای 

ندارند. بنابراین ناامیدی و داش�تن عاطفه منفی 
ب�اال می تواند یکی از دیگر علت های اس�تفاده از 
دخانی�ات و افزای�ش این روند باش�د. همینطور 
به دلیل اینکه خیل�ی از نوجوانان و جوانان مهارت 
حل مس�ئله ضعف دارند و نمی توانند مس�ائل را 
ب�ه صورت عملیاتی ت�ر حل کنند س�عی دارند از 
روش های جایگزینی مثل همین مصرف دخانیات 

استفاده کنند

 آلودگی 

گرد و غبار 
بالی جان جنگل های کشور

ــتی  ــیون تنوع زیس ــابق مرجع کنوانس دبیرس
کشور با بیان اینکه جنگل های زاگرس به دلیل 
ــار از این پدیده  ــری در معرض گرد و غب قرارگی
تاثیر بیشتری نیز می پذیرند،اظهار کرد: ورود گرد 
و غبار به شمال کشور نیز می تواند آسیب زیادی 
به جنگل های این منطقه وارد کند و چه بسا به 
ــازگار بودن آن با جنگل های هیرکانی  دلیل ناس
ــدیدتری را برای این منطقه به  ــیب های ش آس
همراه داشته باشد.هادی کیادلیری در گفتگو با 
ایسنا، با بیان اینکه تفکیک مناطق مختلف کشور 
ــرد و غبار به راحتی امکان  از نظر میزان تاثیر گ
پذیر نیست و نیازمند مطالعات گسترده ای است 
ــرد وغبار به صورت  ــیت هر گونه به گ تا حساس
جداگانه بررسی شود، اظهار کرد: درختان بلوط 
ــرس برگ های کرکی دارند و به  جنگل های زاگ
دلیل داشتن این کرک ها مقاومت باالیی دربرابر 
ــکی و کم آبی دارد اما گرد و غبار وارد شده  خش
ــور، این جنگل ها را تحت تاثیر قرار  از غرب کش
ــن کرک ها بالی جان  ــد به گونه ای که ای می ده
ــوند چراکه گرد و غبار را به خود  بلوط ها می ش
ــیون  ــابق مرجع کنوانس جذب می کنند.دبیرس
ــرایط  ــان اینکه ش ــور با بی ــتی کش تنوع زیس
منطقه ای متفاوت، تاثیرات متفاوتی بر گیاهان 
ــرایط محیطی متفاوت  ــت: در ش می گذارد،گف
ــی تعداد و اندازه روزنه برگ های گیاهان نیز  حت
ــیت های گیاهان  فرق می کند و می تواند حساس
ــر گرد و غبار افزایش و یا کاهش دهد. را در براب
وی ادامه داد: جنگل های زاگرس تاثیر و آسیب 
بیشتری از گرد و غبار می پذیرند چرا که بیشتر 
ــتند. اگر این میزان از  در معرض گرد و غبار هس
ــور هم وارد شود این  ــمال کش گرد و غبار به ش
مشکالت را برای درختان جنگل های شمال نیز 
ایجاد می کند چراکه درختان شمال کشور با این 
ــرایط سازگار نیستند و وضعیت دشوارتری را  ش
تجربه می کنند.دبیرسابق مرجع کنوانسیون تنوع 
زیستی کشور درباره نحوه آسیب پذیری درختان 
و گیاهان زاگرس از گرد و غبار گفت: گرد و غبار 
روی برگ درختان می نشیند و مانع تنفس آن ها 
می شود. در برخی موارد نیز ذرات گرد و غبار به 
ــتند که می توانند وارد روزنه های  حدی ریز هس
ــوند، حرارت برگ ها را افزایش دهند  گیاهان ش
ــوند.عواملی همچون  و موجب پژمردگی گیاه ش
ــودن، میزان  ــرک دار بودن و نب پهنای برگ، ک
بارندگی در منطقه و مدت زمانی که گیاهان در 
ــرار دارند، نقش زیادی در  ــرض گرد و غبار ق مع
میزان تاثیرپذیری آن ها دربرابر گرد و غبار دارد.
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 خبر 
وزیر بهداشت:

تزریق ۳ ُدز واکسن کرونا 
شرط تشرف زائران
 برای اربعین است

ــت، درمان و آموزش پزشکی گفت:   وزیر بهداش
ــرط تشرف زائران  ــن کرونا ش تزریق ۳ ُدز واکس
ــال است.به گزارش ایرنا، بهرام  برای اربعین امس
ــه ستاد مرکزی  عین الهی در گفتگویی در جلس
ــکانی که امسال به این سفر  اربعین افزود: پزش
معنوی مشرف شوند برای آنها ماموریت منظور 
ــی ندارند.وزیر  ــذ مرخص ــود و نیاز به اخ می ش
ــت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به  بهداش
برگزاری مراسم اربعین در فصل تابستان گفت: 
ــتاد مرکزی اربعین در این  وزارت بهداشت و س
ــای الزم را اتخاذ کرده اند تا  زمینه پیش بینی ه
ــگیری شود.عین الهی  از گرمازدگی زائران پیش
همچنین بر ضرورت تشکیل یک قرارگاه بهداشت 
و درمان در مجموعه ستاد اربعین سفارت ایران 
تاکید کرد و گفت: در این ستاد ضمن دعوت از 
ــفرا و تجار سایر کشورهای اسالمی،  خیرین، س
ــارکت مردمی شاغالن مختلف حرف  جلب مش
ــگاهها، باید برای آموزش  پزشکی و بسیج دانش
ــای هدف نیز تدابیر  مدیران موکب ها و گروهه
ــگیری از بیماریها و ارائه  جامعی به منظور پیش
خدمات بهنگام و جامع حوزه سالمت به زائرین 
ایرانی اتخاذ کنیم.وی پیشنهاد کرد تا با افزایش 
ــود. ــردد زائران مدیریت ش ــای عبوری، ت مرزه

ــور وزیر  ــتاد مرکزی اربعین با حض ــه س جلس
بهداشت ، محمد کاظم آل صادق سفیر جمهوری 
ــالمی در عراق، حسن پالرک رئیس کمیته  اس
ــارکت های مردمی و دیگر اعضای این ستاد  مش

برگزار شد.

 سناریوهایی درباره پایاِن همه گیری کرونا 

شیوع اسهال ویروسی در کشور

یک اپیدمیولوژیست با اشاره به لزوم طی کردن ۴ مرحله برای ریشه 
ــت که هنوز در مرحله  ــخص، این اس کنی کرونا، گفت: موضوع مش
ــرایط فعلی باید هوشیاری خودمان را حفظ  ــتیم؛ در ش پاندمی هس
ــم و دچار خوش بینی های  ــده تلقی نکنی کرده و اپیدمی را تمام ش
کاذب نشویم.دکتر حمید سوری در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت 
کرونا در کشور،  گفت: اگر بخواهیم فقط بر پایه بستری و مرگ ومیر 
ــور ما، بلکه  ــه وضعیت اپیدمی نگاه کنیم، اپیدمی نه  تنها در کش ب
ــته است که من نام آن  ــی معناداری داش در همه جهان روند کاهش
ــته ام.وی  ــری گذاش ــس یک طرفه ویروس علیه جامعه بش را آتش ب
افزود: البته معنایش این نیست که اپیدمی را تمام شده تلقی کنیم 
و معنایش این نیست که اپیدمی خاتمه یافته و تمام شده است. در 
ــناریوی احتمالی  حال حاضر ضمن ابراز امیدواری، باید برای هر س
ــیار و آماده باشیم. همچنین باید رعایت پروتکل های  دیگر هم هوش
ــک را ادامه دهیم که نقش محافظتی  ــتفاده از ماس بهداشتی و اس
ــوری ادامه داد: درباره سرانجام اپیدمی کرونا هم سناریوهای  دارد.س
مختلفی در سطح مجامع علمی مطرح است؛ یک سناریو این است 
که خوشبینانه تصور کنیم که اپیدمی خاتمه یافته و ضعیف شده و 
به تدریج به سمت آندمیک و فصلی شدن می رود. سناریوی دیگر این 

است که ویروس ضعیف شده، شدت بیماری زایی پایین آمده و دیگر 
ــاهد اوج مرگ ومیر، بستری و بیماری شدید مانند قبل نخواهیم  ش
بود، اما ویروس همچنان در گردش است و بیماری به صورت خفیف 
ــت. هرچند که  ــدون عالمت در موارد محدود ادامه خواهد داش یا ب
ــه لحاظ مرگ،  ــان می دهد که حتی ب ــای موجود جهان نش آماره
بستری و ابتال حدود ۵۰ کشور دنیا مجددا روند خیزشی و افزایشی 
پیدا کرده اند که این نگرانی را تشدید می کند و بعید به نظر می رسد 
ــد هفته اخیر هم در  ــد. در چن ــناریوی دوم یا اول حاکم باش که س

کشور ما مرگ هایمان کاهش یافته، اما باید توجه کرد که ما هم فقط 
مرگ های تایید شده را در آمار رسمی می بیینم.وی گفت: سناریوی 
ــود مبنی بر اینکه این اُفت بیماری را یک  دیگری هم مطرح می ش
آتش بس موقت بدانیم. زیرا شواهد نشان می دهد که در دنیا خیزش 
ــت. آمار در برخی کشورها رو  موارد ابتال و مرگ در حال افزایش اس
به افزایش است و اکنون روند افزایشی در حدود ۵۰ کشور دنیا آغاز 
ــت و هیچ تضمینی نیست که این اتفاق برای کشور ما رخ  شده اس
ــوری گفت: معتقدم ضمن اینکه باید از کاهش مرگ ومیر،  ندهد.س
ــتری و ابتالی ناشی از کرونا خوشحال باشیم، اما باید توجه کرد  بس
که این تغییرات نتیجه واکسیناسیون به عنوان مهم ترین اقدام موثر 
در کشور بوده است. کما اینکه هنوز واکسیناسیون جمعیت انبوهی 
شامل حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون در کشورمان کامل نشده و طبیعتا در 
برابر ابتال به کرونا حساس هستند. در عین حال هیچ تضمینی نیست 
که روند تضعیف ویروس ادامه داشته باشد. کما اینکه بعد از واریانت 
ــتیم که نسبت به واریانت  ــتیم و بعد هم دلتا را داش گاما، بتا را داش
ــدیدتر بودند. ویروس کرونا رویکرد و روند نامشخص و  قبلی شان ش
ــت  پنهان و غیرقابل پیش بینی دارد. باالخره ترجیح ویروس این اس

که زنده بماند و برای زنده ماندن نیاز به میزبان های حساس دارد.

رئیس اداره بیماری های منتقله از آب و غذای وزارت بهداشت، گفت: 
بررسی هایی که در آزمایشگاه های مرجع وزارت بهداشت کشور انجام 
ــتر از همه باعث بروز اسهال حاد  ــده نشان می دهد آنچه که بیش ش
شده، عوامل ویروسی است.به گزارش ایسنا،  دکتر مریم مسعودی فر 
با اشاره به اینکه معموالً با شروع فصل بهار و تابستان انتظار افزایش 
ــذا وجود دارد،  گفت: بعد از  ــی منتقل از آب و غ بیماری های گوارش
ــتر  محدودیت های کرونا هم اکنون تماس بین افراد و تجمعات بیش
ــال، به خاطر محدودیت ها  ــده ضمن اینکه خیلی ها در این دو س ش
تماسی با خیلی از عوامل بیماری زا نداشتند و بالتبع با شروع فصل 
ــتفراغ افزایش پیدا می کند.او تاکید  ــهال و اس گرما، بیماری های اس
کرد: با افزایش موارد گزارش شده ی بیمارانی با تابلوی بالینی اسهال 

ــم ها  ــایر میکروارگانیس حاد و آبکی، آنها را از نظر میکروب وبا و س
ــگاه های مرجع  ــی هایی که در آزمایش ــی خواهیم کرد. بررس بررس

ــور انجام شده نشان می دهد آنچه که بیشتر از  وزارت بهداشت کش
همه باعث بروز اسهال حاد شده، عوامل ویروسی است.مسعودی فر با 
بیان اینکه ویروس ها سرایت پذیری خیلی باالیی دارند، تصریح کرد: 
این ویروس ها در عفونت های گوارشی خود محدود شونده هستند و 
دوره کوتاهی هم دارند اما در عین حال فوق العاده مسری هستند و 
ــد.وی راه انتقال این ویروس را  ــد افراد زیادی را درگیر کنن می توانن
ــوده عنوان کرد و گفت:  ــاس فرد به فرد و مصرف آب و غذای آل تم
ــت، شستشوی دست ها به مدت ۲۰ ثانیه، شستشوی  رعایت بهداش
ــگیری از کم آبی بدن، خودداری  ــبزیجات و پیش صحیح میوه و س
بیماران از تماس با بیرون بویژه گروه های آسیب پذیر مانند کودکان، 

سالمندان و افراد دارای ضعف سیستم ایمنی ضروری است.

سفیر صلح سازمان ملل خواستار رفع تحریم ها علیه ایران برای حفاظت از پلنگ ایرانی در 
روز جهانی محیط زیست شد.به گزارش ایسنا، جین گودال سفیر صلح سازمان ملل متحد 
در حفاظت از طبیعت و حیات وحش، در نامه ای سرگشاده خواستار حفاظت از پلنگ ایرانی 
شد.در این نامه اظهار امیدواری شده که جامعه جهانی برای حفاظت از گونه های در معرض 
خطر انقراض باید فراتر از شرایط سیاسی عمل کند و تحریم های اقتصادی ایران را لغو کند 

تا موانع همکاری بین المللی حفاظت و توسعه برداشته شود.

ثاتیرتحریمهابرحفاظتازپلنگایرانی



برخورد با ترک فعل مسئولین 
در راستای حفظ حقوق عامه

ادامه از صفحه اول:
در صورت عدم پاسخگویی به موقع دستگاه های اجرایی و نهادهای 
مشــمول قانون مذکور، ضمن اعمال تبصره مــاده ۳۰ قانون 
فوق الذکر مراتب را به عالی ترین مقام دستگاه مربوط و دادستان 
کل کشــور و مراجع نظارتی ذی ربط اعالم می کند. در صورت 
استنکاف دســتگاه های موضوع ماده ۳۹ قانون مذکور از اجرای 
دستور موقت یا احکام صادره، دیوان عدالت اداری حسب مورد 
وفق ماده ۱۱۲ قانون فوق الذکر اقدام و در راستای اطالع رسانی در 
خصوص عملکرد دستگاه ها در خودداری از اجرای دستورات یا 
احکام دیوان عدالت اداری، مراتب را به دادستان شهرستان اعالم 

می کند و برخورد قانونی نسبت به آن به عمل خواهد آمد. 
یکی از موارد پیشگیرانه و حفظ حقوق عامه اقدام دادستان کل 
کشور با همکاری سازمان و افراد صاحب نظر می باشد، بدین نحو 
که، مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاه ها در حوزه حقوق 
عامه که از اهمیت زیادی برخوردار اســت را احصا و در اختیار 

دادستانها قرار می دهد. 
در راستای حقوق عامه، در صورتی که بازرسان کار یا کارشناسان 
بهداشت، موضوع ماده ۱۰۵ قانون کار، مصوب ۱۳۶۹ در بازرسی 
از کارگاه ها احتمال بروز خطر یا حادثه را در اثر عدم رعایت موازین 
و مقررات اطالع دهند، با اعالم مقام مســئول، دادستان به قید 

فوریت و خارج از نوبت قرار تعطیل و الک و مهر صادر می کند. 
دادستانها در راستای حفظ حقوق عمومی و پیشگیری از حوادث 
و سوانح در کارگاه ها با پیگیری و صدور دستورات الزم به ادارات 
کار و بهداشت در شهرستان ها، اعالم نمایند به نحو مستمر و موثر 
وظیفه بازرسی از کارگاه ها را انجام و در صورت بروز سوانح، نسبت 
به تعقیب مسئوالن دستگاههای مذکور که بروز سانحه ناشی از 
اهمال و ترک فعل آنان است اقدام مقتضی را معمول نمایند تا 
ضمن حفظ حقــوق عامه، از تکرار آن جلوگیری به عمل آید و 

برخورد با این افراد، جنبه پیشگیرانه خواهد داشت. 
از اهمیــت این دســتورالعمل موجب گردیده تا، روســای کل 
دادگســتری استان ها را مکلف نمایند، مفاد این دستورالعمل را 
به واحدها و دستگاه های اجرایی استان ها ابالغ و نتایج تشکیل 
پرونده های مرتبط با موضوع این دستورالعمل را هر سه ماه یک 

بار به دادستان کل کشور گزارش نمایند. 
ضمناً، این دستورالعمل شامل رؤســاء و سرپرستان واحدهای 
ستادی و سازمانها و مراکز تابعه قوه قضائیه و واحدهای قضائی 

از حیث امور اداری نیز می شود.
مطابق ماده۸ دستورالعمل؛ دادستان های نظامی در حوزه وظایف 
ذاتی خود بر اساس قوانین و مقررات و دستورالعمل، مسئولیت 
ناشــی از ترک فعل و مسامحه و سهل انگاری در اجرای قانون را 

مورد توجه قرار می دهند. 
و اما طبق ماده۹ دستورالعمل،، اجرای آن و اقدامات دادستان ها 
و دیگر مراجع و مقامات قضائی باید به گونه ای باشد که موجب 
اختالل در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه های اجرایی در 

چارچوب قوانین و مقررات نشود. 
در صورتی که مدیران دســتگاه های اجرایی در راستای وظایف 
مرتبط با این دستورالعمل فعالیت های چشمگیری داشته باشند، 
پیگیری های الزم جهت تشویق ایشان از طریق مراجع ذی ربط 
به عمل می آید و این اقدامات ضمن ارتقای حفظ حقوق عامه در 
پیشگیری از این اعمال موثر خواهد بود و مهمتر اینکه مسئوالن 

در انجام وظایف خویش، ترغیب می گردند. 

صرف تصویب دســتورالعمل کافی جهت ارتقای حقوق عامه و 
انجام وظایف قانونی توسط مسئوالن نخواهد بود، بلکه نظارت بر 
اجرای دستورالعمل مؤثرتر در رسیدن به اهداف این دستورالعمل 
خواهد بود که نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده 
معاون اول قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور، واگذار 
گردیده است و هر ۴ ماه یک بار گزارش اقدامات انجام شده را به 

اطالع رئیس قوه قضائیه می رساند. 
 به عنــوان نمونه می توان به وظایف شــهرداری به شــرح زیر 

اشاره است: ...
بند-۱۴ اتخاذ ۱۳۹۹/۷/۳۰

دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان 
و پیشگیری از آن

در اجرای بندهای دوم و سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون 
اساسی جمهوری اســالمی ایران، سیاستهای کلی نظام، قانون 
تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصالحات و الحاقات بعدی 
و وظیفه قانونی قوه قضائیــه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر 
حســن اجرای قوانین و با توجه به احکام مقرر در مواد ۹۰.۹۱ و 
۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ که مدیران 
و سرپرستان بالفصل در دستگاه های اجرایی را مسئول نظارت، 
کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله 
و موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون 
اعــم از فعل یا ترک فعل می داند و با لحاظ این که ترک وظایف 
قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در اجرای قانون و عدم اعالم 
جرایم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی، موجب مسئولیت 
قانونی آنان است، »دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی 

مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن« به شرح مواد آتی است. 
 مــاده-۱ واژگان اصلی به کار رفته در این آیین نامه به شــرح 

زیر می باشد: 
الف - سازمان: سازمان بازرسی کل کشور؛ 

ب - قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصالحات 
و الحاقات بعدی؛ 

پ - قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری، 
مصوب ۱۳۹۲ با اصالحات و الحاقات بعدی؛ 

ت: دستورالعمل: دســتورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه 
مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۳؛ 

ث - دادستان/دادستانها: دادستان عمومی و انقالب شهرستانها 
و قضاتی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند. 

ماده-۲ در اجرای قانون، سازمان اقدامات زیر را معمول می دارد: 
الــف - فراهم آوردن زمینه پیشــگیری از وقوع جرم و تخلف و 
ســوء جریان احتمالی، در اجرای بند ج ماده ۱۱ قانون، با انجام 
اقداماتی از قبیل اطالع رسانی و آگاهی بخشی و تعامل با مسئوالن 
 دســتگاه های اجرایی و ارائه گزارشــهای نظارتی هشداردهنده 

و بهنگام؛ 
ب - اعالم به مراجع قضائی ذیربط و پیگیری تا حصول نتیجه در 
اجرای تبصره ماده ۱۰ قانون، در صورتی که پیشنهادهای سازمان 
برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوء جریان امور باشد 
و عدم اجرای آن ها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و مسئول 

مربوطه از انجام آن استنکاف نماید؛ 
پ - رســیدگی به صورت فوق العاده و ایفای وظیفه قانونی، در 
صورت مواجهه با ترک وظایف مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ 
این دستورالعمل، در صورتی که ترک وظایف قانونی واجد جنبه 
مجرمانه بوده و یا تخلف تلقی شود و اعالم به مراجع ذیربط در 

اسرع وقت و پیگیری تا حصول نتیجه؛ 
ت - اعالم موارد تخلف و نارسایی ها و سوء جریانات اداری و مالی 
ناشــی از ترک فعل به هریک از مقامات مذکور در بند ج ماده۲ 

قانون و پیگیری تا حصول نتیجه و در صورت اقتضا، فراهم نمودن 
تمهیدات الزم جهت جلوگیری از تخلف و اقدام قانونی در صورت 

تکرار برابر تبصره ماده ۱۰ قانون؛ 
ث - تذکر به دستگاه اجرایی در صورت عدم اقدام به موقع جهت 
اقامه دعوی در مراجع قضائی در موارد تضییع حقوق عامه و منافع 
بیت المال و اعالم نتیجه و گزارش اقدامات انجام شده به دادستان 

کل کشور؛ 
ج - اعالم به دادستان مربوط جهت درخواست جبران خسارت از 
دادگاه صالح بدون پرداخت هزینه دادرسی در اجرای تبصره یک 
ماده ۲ قانون، در صورتی که دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف 
اقدام الزم جهت اقامه دعوی به عمل نیاورد و در نتیجه بر اموال 
دولتی یا حقوق عمومی خســارت وارد شود و یا موجب تضییع 
آن ها شــود؛ ضمناً مطالبه خسارات وارده در هر زمان که کشف 
شود، قابل مطالبه است و گذشت زمان موجب رفع مسئولیت و 

مرور زمان نمی شود. 
چ - هشــدار الزم به مقامات ذی ربــط در مواردی که عدم انجام 
وظایف قانونی دســتگاه ها احتمال بروز خطر یا حادثه یا ورود 
خســارت به منابع عمومی در اثر عدم رعایت موازین و مقررات 
و نظامات دولتی شود و پیگیری تا حصول نتیجه، برابر مقررات 
قانونی، مانند ماده ۵۵ قانون شــهرداری با اصالحات و الحاقات 
بعدی، تبصره ۴ ماده ۲ و ماده ۴۶ قانون توزیع عادالنه آب، تبصره 
۳ ماده ۶ قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶، ماده ۱۵ قانون حفاظت 
از خاک مصوب ۱۳۹۸، ماده ۲۱ قانون مدیریت بحران کشــور 
مصوب ۱۳۹۸، تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخاللگران نظام 
اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، ماده ۳ قانون مبارزه با تأمین مالی 
تروریسم مصوب ۱۳۹۴، ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی مصوب 
۱۳۸۶ با اصالحات بعدی، ماده ۳۸ قانون مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز مصوب ۱۳۹۲، ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، 
ماده ۴۹ قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶، ماده 
۲۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و ماده ۱۹ 
قانون رسیدگی به تخلفات اداری. مواد قانونی مربوط به این بند 

پیوست دستورالعمل می باشد. 
ماده-۳ در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرســی کیفری، مواد 
۵۹۸ و ۶۰۶ قانون مجازات اســالمی )تعزیرات( و دستورالعمل، 
دادستان ها در سراسر کشور مکلف اند به منظور صیانت از حقوق 
عامه، تدابیر زیر را جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله 

با ترک وظایف قانونی اتخاذ کنند: 
الف - در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مســئوالن و 
رؤسای دستگاه های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه وعدم نظارت 
بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت 
بر اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت، مانند 
حق ســالمت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون 
اساســی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سالمت و امنیت 
مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و 
صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت 
به تعقیب موضوع، جمــع آوری ادله و نظارت برتحقیقات اقدام 
 الزم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری 

اعالم نمایند. 
ب - در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسئوالن یا ترک 
فعل یــا تاخیر ناموجه آنان در اقدامات فــوری امدادی یا نحوه 
مدیریت سوانح و بالیای طبیعی به گونه ای باشد که زمینه ساز 
وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سالمت شهروندان شود، 
ضمن اعالم مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل 

تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند. 
ماده-۴ دیوان عدالت اداری اقدامات زیر را معمول می دارد: 

الف - در اجرای ماده ۱۲۱ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان 
عدالت اداری، مصوب ۱۳۹۲ و در راســتای انجام وظایف قانونی 
خود در بررسی انطباق تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرایی 
با قوانین و مقررات، مســئولیت ناشی از ترک فعل و تخلف در 
اثر عدم انجام وظایف قانونی دستگاه های اجرایی را مدنظر قرار 
داده و چنانچه ترک فعل مدیران دستگاه های اجرایی دارای وصف 
مجرمانه یا متضمن تضییع حقوق عمومی یا خسارت به اموال یا 
منافع عمومی باشد، حســب مورد مراتب را جهت اقدام قانونی 

به دادستان کل کشور یا سازمان یا دیوان محاسبات اعالم کند؛ 
ب - در اجرای ماده ۳۰ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان 
عدالــت اداری مصوب ۱۳۹۲، طرف شــکایت در دیوان عدالت 
اداری موظف است ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال پاسخ اقدام 
کند. در صورت عدم پاسخگویی به موقع دستگاه های اجرایی و 
نهادهای مشمول قانون مذکور، ضمن اعمال تبصره ماده ۳۰ قانون 
فوق الذکر مراتب را به عالی ترین مقام دستگاه مربوط و دادستان 

کل کشور و مراجع نظارتی ذی ربط اعالم می کند. 
پ - در صورت اســتنکاف دستگاه های موضوع ماده ۳۹ قانون 
مذکور از اجرای دستور موقت یا احکام صادره، دیوان عدالت اداری 
حســب مورد وفق ماده ۱۱۲ قانون فوق الذکر اقدام و در راستای 
اطالع رسانی در خصوص عملکرد دستگاه ها در خودداری از اجرای 
دســتورات یا احکام دیوان عدالت اداری، مراتب را به دادستان 

شهرستان اعالم می کند. 
ماده۵ - دادستان کل کشور با همکاری سازمان و افراد صاحب 
نظر مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاه ها در حوزه حقوق 
عامه که از اهمیت زیادی برخوردار اســت را احصا و در اختیار 

دادستانها قرار دهد. 
ماده۶ - در صورتی که بازرســان کار یا کارشناســان بهداشت، 
موضوع ماده ۱۰۵ قانون کار، مصوب ۱۳۶۹ در بازرسی از کارگاه ها 
احتمال بروز خطر یا حادثه را در اثر عدم رعایت موازین و مقررات 
اطالع دهند، با اعالم مقام مسئول، دادستان به قید فوریت و خارج 

از نوبت قرار تعطیل و الک و مهر صادر می کند. 
تبصره - دادستانها در راستای حفظ حقوق عمومی و پیشگیری 
از حوادث و سوانح در کارگاه ها با پیگیری و صدور دستورات الزم 
به ادارات کار و بهداشــت در شهرستان ها، اعالم نمایند به نحو 
مســتمر و مؤثر وظیفه بازرسی از کارگاه ها را انجام و در صورت 
بروز سوانح، نسبت به تعقیب مسئوالن دستگاههای مذکور که 
بروز سانحه ناشی از اهمال و ترک فعل آنان است اقدام مقتضی 

را معمول نمایند. 
ماده-۷ روسای کل دادگستری استان ها مفاد این دستورالعمل 
را به واحدها و دستگاه های اجرایی استان ها ابالغ و نتایج تشکیل 
پرونده های مرتبط با موضوع این دستورالعمل را هر سه ماه یک 

بار به دادستان کل کشور گزارش نمایند. 
تبصره - مفاد این دســتورالعمل شامل رؤســاء و سرپرستان 
واحدهای ستادی و سازمانها و مراکز تابعه قوه قضائیه و واحدهای 

قضائی از حیث امور اداری نیز می شود
ماده۸ - دادســتان های نظامی در حــوزه وظایف ذاتی خود بر 
اساس قوانین و مقررات و دستورالعمل، مسئولیت ناشی از ترک 
 فعل و مســامحه و ســهل انگاری در اجرای قانون را مورد توجه 

قرار می دهند. 
ماده-۹ در اجرای این دستورالعمل، اقدامات دادستان ها و دیگر 
مراجع و مقامات قضائی باید به گونه ای باشد که موجب اختالل 
در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه های اجرایی در چارچوب 

قوانین و مقررات نشود. 
ماده-۱۰ در صورتی که مدیران دستگاه های اجرایی در راستای 
وظایف مرتبط با این دستورالعمل فعالیت های چشمگیری داشته 

باشند، پیگیری های الزم جهت تشویق ایشان از طریق مراجع 
ذی ربط به عمل می آید. 

ماده-۱۱ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون 
اول قوه قضائیه و رئیس ســازمان بازرسی کل کشور است و هر 
۴ ماه یک بار گزارش اقدامات انجام شده را به اطالع رئیس قوه 

قضائیه می رساند. 
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان 
و پیشگیری از آن، به عنوان نمونه می توان به وظایف شهرداری 

طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری بشرح زیر اشاره نمود: 
اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام الزم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق 
و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع 
در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و داالنهای عمومی و 
خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و 
جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف 
و مجاور به معابر عمومی که افتادن آن ها موجب خطر برای عابرین 
است و جلوگیری از ناودان ها و دودکشهای ساختمانها که باعث 

زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد. 
در کلیــه مــوارد مربوط به رفــع خطر از بناها و غیــره و رفع 
مزاحمت های مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر 
مامــور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات 
منصوب ابالغ مهلت دار متناســبی صادر می نماید و اگر دستور 
شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری 
رأساً با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد 
نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف 
دریافت خواهد کرد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند 
سینماها - گرمابه ها -  مهمانخانه ها - دکاکین - قهوه خانه ها - 
کافه رستورانها - پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه 

عمومی است نیز می باشد. 
جلوگیری از ایجاد و تاســیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء 
موجب بروز مزاحمت برای ســاکنین یا مخالف اصول بهداشت 
در شهرهاست. شــهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه ها - 
کارگاه ها - گاراژهای عمومی و تعمیرگاه ها و دکانها و همچنین 
از مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چهارپایان و مراکز 
دامداری و بطور کلی تمام مشاغل و کسب هائی که ایجاد مزاحمت 
و ســر و صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و 
جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و 
آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است 
اقدام نماید و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن و 
کارخانه ها و وسائط نقلیه که کار کردن آن ها دود ایجاد میکند از 
آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور 
فوق قبل از تصویب این قانون بوجود آمده باشد آن ها را تعطیل 

کند و اگر الزم شود آن ها را به خارج از شهر انتقال دهد. 
و ضمنا، شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از 
شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان 
آن ها ابالغ نماید و اگرصاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد 
باید ظرف ده روز اعتراض خود رای به کمیسیونی مرکب از سه 
نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند رأی 
کمیسیون قطعی و الزم االجراء است. هرگاه رأی کمیسیون مبنی 
بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض 
نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداری به وسیله 

مامورین خود راساً اقدام خواهد نمود. 
نهایتا عدم اقدام شهرداری طبق موارد فوق و حسب وظایف محوله 
موجب خواهد شد که شهرداری در قبال خسارتی که از این ترک 
فعل به افراد جامعه وارد می گردد، از باب تسبیب و براساس قانون 

مسئولیت های مدنی جبران نماید.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در اجتماع پرشور مردم در مرقد مطهر 
رهبر کبیر انقالب به مناسبت سی وسومین سالگرد عروج آن عزیز 
ســفر کرده، امام خمینی را روح جمهوری اسالمی، شخصیتی 
حقیقتاً اســتثنایی واماِم »دیروز و امــروز و فردای ملت ایران« 
خواندند و تأکید کردند: نسل جوان و هوشمند کنونی برای اداره 
آینده کشور و رســاندن ملت به قله های پر شکوه به نرم افزاری 
مطمئن، جامع، شتاب دهنده وتحول آفرین یعنی درس ها و گفتار 

و رفتار امام نیاز دارد. 
ایشان همچنین با بیان توصیه هایی مهم، مردم و فعاالن انقالبی، 
فرهنگی، سیاســی و اقتصادی را به جلوگیری از هویت زدایی از 
انقــالب و تحریف امام، افشــای دروغ و جنگ روانی دشــمن، 
جلوگیــری از نفــوذ رگه های ارتجاع و ســبک زندگی غربی و 

قدرشناسی از مسئوالن انقالبی سفارش کردند. 
رهبر انقالب در این مراسم که بعد از دو سال به صورت حضوری 
برگزار شــد، با اشاره به ابعاد همچنان ناشناخته شخصیت امام 
خمینی گفتند: با وجود حرف ها و نوشته های فراوان درباره آن 
حکیم هدایتگر، ناگفته ها درباره عظمت و قدرت شــخصیتی 
و رهبری او بســیار اســت و نســل جوان که امام را به درستی 
نمی شناسد، برای ایفای مســئولیت ملی و انقالبی و برداشتن 
گام دوم انقالب و اداره بهینه کشــور، باید درس های پیش برنده 
و تعیین کننده مکتب امام را بیاموزد تا با اطمینان به سوی آینده 

درخشان کشور گام بردارد. 
ایشان، انقالب اسالمی را بزرگ ترین انقالِب تاریخ انقالبها خواندند 
و با مقایســه روند دو انقالب مشهور معاصر یعنی انقالب کبیر 
فرانسه و انقالب شوروی با انقالب اسالمی گفتند: در این انقالبها 
معنویت مغفول بود و هر دو انقالب بعد از مدتی کوتاه منحرف 
شدند و مردم را که باعث پیروزی آن ها بودند به کنار زدند و عماًل 
به دوران گذشته برگشتند اما انقالب اسالمی بعد از پیروزی هم 
با انتخابات پی در پی، تکیه مستمر بر مردم و توجه همزمان به 
جنبه های مادی و معنوی انسان جلو رفته است که این واقعیات 
از جمله دالیل برجسته ی برتری انقالب اسالمی بر همه انقالبهای 

تاریخ، ونشان دهنده عظمت رهبری امام است. 
ایشان حضور ملت را عامل قطعی پیروزی انقالب برشمردند اما 
گفتند: آن دست قدرتمند، شخصیت فوالدین، دل مطمئن و زبان 
ذوالفقارگونه که توانست اقیانوس عظیم ملت را به میدان بکشاند و 
به تالطم بیاورد و بدون یأس و ناامیدی در میدان نگه دارد و جهت 
حرکت را به آن ها تعلیم دهد، امام بزرگوار و خمینی عظیم بود. 

حضرت آیت اهلل خامنه ای در تشریح جلوه هایی از رهبری پُر مغز 
و پُر معنای امام خمینی و قدرت نافذ ایشان در تعیین و تعلیم 
میدان مبارزه، به حوادث خطیر دوران نهضت و جمهوری اسالمی 
اشاره کردند و افزودند: امام در بیانیه های سال آخر حیات شان و 
وصیت نامه خود، میدان مبارزه راحتی برای دوران بعد از خود نیز 

تعیین و مشخص کرده است. 
رهبر انقالب اسالمی با تاکید بر اینکه امام )ره( از نظر خصوصیات 

شــخصی به معنی واقعی کلمه ممتــاز بود، به بیان 
برخی ویژگی های ایشان پرداختند و گفتند: »پاکی 
و پرهیــزگاری«، »معنویــت و حــاالت عرفانی«، 
»شجاعت«، »حکمت و عقالنیت«، »محاسبه گری«، 
»امید به آینده«، »صداقت«، »وقت شناسی و نظم«، 
»توکل و اطمینان به وعده الهی« و »اهل مبارزه بودن« 

از جمله خصوصیات بارز امام راحل بود. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای بعد از بیان برخی ویژگی های 
ممتاز امام، بــه تبیین مبانی و اصــول مکتب امام 
پرداختند و افزودند: زیربنای مکتب امام چه در دوران 
مبارزه و چه در دوران انقــالب »قیام هلل« بود و این 

زیربنا مبنای قرآنی داشت. 
ایشان هدف قیام برای خدا در همه مراحل را »اقامه 

حق«، »اقامه عدل و قســط« و »ترویج معنویت« برشمردند و 
خاطرنشان کردند: امام یک مبارز واقعی بود و در میدان قیام هلل 

حضور دائمی داشت. 
رهبر انقالب اسالمی گفتند: حرکت امام در دوران مبارزه چند 
نقطه برجسته داشت که عبارتند از نترسیدن، صراحت با مردم، 
 اعتماد به مردم، قدردان مجاهدت مــردم بودن و دمیدن امید 

به دلها. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای سپس به بیان نکات برجسته حرکت امام 
در دوران ایجاد جمهوری اسالمی پرداختند و خاطرنشان کردند: 
مهمترین دغدغه و نقشه راه امام در این دوران، فاصله گذاری میان 
طرح »جمهوری اسالمی« با »فرهنگ و قاموس غربی« بود. بر 
همین اساس امام اصرار داشت که جمهوری اسالمی وام گرفته 
از »جمهوری« و »مردم ساالری« غربی نیست بلکه برگرفته از 

اصل اسالم است. 
رهبر انقالب اســالمی یکی از ویژگی های بارز الگوی جدید امام 
را، هماهنگ سازی دوگانه های به ظاهر متناقض دانستند و گفتند: 
در الگو و نظام سیاسی جدیدی که امام ارائه کرد، »هم معنویت 
است هم رأی مردم«، »هم اجرای احکام الهی است هم رعایت 
اقتضائات و مصلحت های عمومی«، »هم اصرار بر عدالت اقتصادی 
و رعایت حال ضعفا اســت هم اصرار بر تولید ثروت«، »هم نفی 
ظلم اســت هم نفی ظلم پذیری«، »هــم تقویت علم و اقتصاد 
است هم تقویت بنیه دفاعی کشور«، »هم انسجام و وحدت ملی 
است هم پذیرفتن تنوع آرا و گرایشهای مختلف سیاسی«، »هم 
تأکید بر تقوا و طهارت مسئوالن است هم تأکید بر کارشناسی و 

کاربلدی مسئوالن«. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای سپس سؤال مهمی را مطرح کردند و 
گفتند: این مکتب و الگویی که امام طراحی و پایه گذاری کردند 
تا چه میزان در زمان امام و بعد از ایشان تحقق پیدا کرده است؟ 
ایشان افزودند: پاسخ من با اطالع از حقایق کشور این است که 
»جمهوری اسالمی در همه سرفصل ها همچون مردم ساالری، 
پیشرفت های علمی، امور دیپلماسی، اقتصادی و خدمات عمومی 

موفقیت های بزرگی به دست آورده که انکار آن ها بی انصافی است 
البته ناکامی ها نیز کم نبوده است یعنی هم پیشرفت داشتیم و 

هم ضعف و ناکامی.  
رهبر انقالب اسالمی در بیان علت ضعف ها و ناکامی ها افزودند: 
برای یافتن علت، امام ما را راهنمایی کرده و می گویند »کارنامه 
شــما در گرو تالش و مجاهدت اســت«، یعنی هر جا ملت و 
مسئولین با اراده قوی وارد میدان شوند، آنجا عرصه پیشرفت ها 
است و هر جا سستی در اراده ها به وجود آید، موجب عقب ماندگی 

می شود. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند، البته نقش جبهه 
گسترده دشمنان از ابتدای پیروزی انقالب تا به امروز نیز نباید 

نادیده گرفته شود. 
ایشان افزودند: این دشمنی را جمهوری اسالمی به وجود نیاورد 
بلکه چون ذات جمهوری اســالمی، مخالف ظلم و اســتکبار و 
منکرات و موافق معنویت است، طبیعتاً ظالمان و مستکبران و 

عامالن به منکر و مخالفان معنویت با آن دشمنی می کنند. 
رهبر انقالب یکی دیگر از عوامل دشــمنی با جمهوری اسالمی 
را فاصله گذاری جدی امام با غربی ها دانستند و گفتند: حمایت 
از فلسطین و دادن سفارت رژیم غاصب به ملت فلسطین، انتقاد 
از ریاکاری ها و جنایتهای کشورهای اروپایی و امریکا نمونه های 
مهمی از فاصله گذاری امام میان تمدن و تفکر و نظام اسالمی با 

تمدن و تفکر غربی است. 
رهبر انقالب همچنین امتیاز بزرگ امام را آشــنا کردن مردم با 
مفهوم مقاومت و تزریق روح ایستادگی در ملت خواندند و گفتند: 
به برکت امام امروز ملت ایران ملتی کامالً مقاوم و مستحکم است 
و مقاومت به یکی از واژه های برجســته در ادبیات سیاسی دنیا 

تبدیل شده است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه از دو توطئه و خواب آشــفته 
دشمنان برای ملت ایران پرده برداشتند و گفتند: جزء اول این 
نقشه، امید بستن دشمنان به اعتراضات مردمی برای ضربه زدن 
به کشور است که از طریق کار روانی و فعالیت در فضای مجازی و 

با پول، مزدورپروری و انواع حیله ها به دنبال قرار دادن 
مردم در مقابل نظام اسالمی هستند. 

ایشان جزء دوم از این توطئه را القاء محاسبات غلط 
درباره رو به سقوط بودن جمهوری اسالمی دانستند 
و افزودند: بدخواهان، ابتدای انقالب می گفتند شش 
ماه دیگر انقالب سقوط خواهد کرد و بعد که محاسبه 
آن ها غلط از آب درمی آمد وعده شــش ماه دیگر را 
می دادند در حالی که امروز بیش از هشتاد، شش ماه 
از انقالب گذشته و آن نهال باریک به درختی تناور و 
مقتدر تبدیل شده و محاسبات امروز آن ها نیز همچون 

گذشته کامالً غلط است. 
رهبر انقالب تاکید کردند: در جمهوری اسالمی، عامِل 
مردم عامل بســیار مهمی است و دشمنان نخواهند 

توانست ملت را در مقابل نظام اسالمی قرار دهند. 
ایشان در تحلیل علت محاسبات پی در پی غلط دشمنان ایران، 
به نقش تعدادی از مشــاوران ایرانِی خائن در شکل دادن به این 
محاسبات اشاره کردند و گفتند: این مشاوران خیانتکار نه تنها به 
کشور خود بلکه حتی به آمریکایی ها هم خیانت می کنند چرا که 
با این مشورت های غلط موجب شکست خوردن آن ها می شوند. 
»رویگردان شدن مردم ایران از دین و روحانیت و نظام اسالمی« 
نمونه ای از مشورت ها و محاسبات غلطی بود که حضرت آیت اهلل 
خامنه ای به آن اشــاره و خاطرنشــان کردند: عالوه بر بیان این 
حرف ها از جانب آمریکایی ها که تحت تأثیر مشاوران ناآگاه و خائن 
اســت، معدود افراد ساده لوحی نیز در داخل کشور این سخنان 

غلط را در رسانه ها بیان می کنند. 
ایشان با تأکید بر اینکه امروز گرایش مردم به دین و انقالب یقیناً 
بیش از ابتدای انقالب اســت، به نمونه هایی برجسته از حضور 
شکوهمند مردم در تجلیل از مقاومت و روحانیت اشاره کردند 
و گفتند: تشــییع میلیونِی بدِن قطعه قطعه شهید سلیمانی و 
بزرگداشت آن مرد انقالبی، مبارز و مجاهد، و تشییع جنازه و ابراز 
احساسات مردم به درگذشت مراجع و فقهای عالی قدری همچون 
آیت اهلل صافی گلپایگانی و آیت اهلل بهجت با گرامیداشــت هیچ 
شخصیت سیاسی و هنری دیگر در کشور قابل مقایسه نیست و 
نشان دهنده اعتقاد مردم به روحانیت، دین، جهاد و مقاومت است. 
رهبر انقالب اسالمی، حضور مشتاقانه جوانان در مراکز اعتکاف و 
اجتماعات عظیم معنوی و همچنین راهپیمایی های با شکوه ۲۲ 
بهمن و روز قدس را نشانه های دیگری از وفاداری ملت به به راه 
امام بزرگوار دانستند و افزودند: نمونه دیگری از ارادت دینی مردم، 
اظهار شوق و ارادت آحاد مردم از پیر و جوان و کودک در سراسر 
کشور به ساحت حضرت ولی عصر )عج( در قالب سرودی است 

که این روزها پخش شده است. 
حضــرت آیت اهلل خامنه ای در بخش پایانی سخنانشــان هفت 
توصیه مهم خطاب به فعاالن عرصه هــای انقالبی، اجتماعی، 

سیاسی و اقتصادی بیان کردند. 

رهبر انقالب در توصیه اول به جوانان هوشــمند و فرزانه تأکید 
کردند: نگذارید دشمن و ضدانقالب از انقالب شما هویت زدایی و 

حقیقت آن را وارونه نمایی کند. 
ایشان با توصیه به اینکه »نگذارید یاد امام که روح انقالب است 
در جامعه کمرنگ شود و امام را تحریف کنند«، توصیه سوم خود 
را به »جلوگیری از نفوذ ارتجاع« اختصاص دادند و گفتند: ارتجاع 
به معنی بازگشت به سیاست و سبک زندگی غربی است و نباید 
گذاشــت با نفوذ سبک زندگی غربی که در دوران فاسد پهلوی 

موجود بود، کشور به سمت ارتجاع برود. 
ایشان در توصیه چهارم بر »افشای دروغ و فریب و جنگ روانی 
دشــمن« تأکید و با اشــاره به نمونه ای تازه از این جنگ روانی 
خاطرنشان کردند: چندی قبل دولت یونان با دستور آمریکایی ها 
نفت کشــورمان را دزدید اما وقتی دالوراِن از جان گذشــته ی 
جمهوری اســالمی، کشتی نفتی دشــمن را ضبط کردند، در 
تبلیغات فراگیر خود ایران را به دزدی متهم کردند، در حالی که 
آن هــا بودند که نفت ما را دزدیدنــد و پس گرفتن مال دزدی، 

دزدی نیست. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با توصیه به »استفاده از سرمایه ایمان 
مردم برای تولید عمل صالح«، توصیه ششم خود را به »جلوگیری 
از القاء بن بســت در کشور« اختصاص دادند و گفتند: در فضای 
مجازی عده ای یا از روی غفلت و یا بخاطر پول، کارشان القاء به 
بن بست رسیدن کشور اســت البته در زمان امام هم عده ای در 
روزنامه ها نوشتند کشور به بن بست رسیده است که امام فرمودند 
این شما هستید که به بن بست رسیده اید نه جمهوری اسالمی. 

ایشان در توصیه آخر، »وظیفه قدرشناسی از مسئوالن انقالبی« 
را یادآور شدند و خاطرنشان کردند: امام بزرگوار همچنان که به 
مجریان نهیب می زدند در مواردی نیز صریحاً از آن ها قدردانی 
می کردند، بنابراین امروز که دشــمن درصدد تخریب مسئوالن 

انقالبی است، وظیفه سنگین قدرشناسی باید ادا شود. 
رهبر انقالب با اشــاره به جلوه هایی از فعالیت های ارزشــمند 
مســئوالن در روزهای اخیــر گفتند: چند شــبانه روز حضور 
مستقیم یک وزیر در آبادان و مالقات رئیس جمهور و معاون او با 
آسیب دیدگان حادثه و آرامش دادن به آن ها، نمونه هایی با ارزش 
و درخور قدرشناسی است؛ البته باید عامالن خرابکاری ها در قضیه 

آبادان و در قضایای دیگر نیز مجازات شوند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان با اشاره به برخی حواشی در 
زمان سخنرانی حجت االسالم سیدحسن خمینی تاکید کردند: 
شنیدم در زمان سخنرانی جناب آقای حاج سیدحسن خمینی، 
کسانی سر و صدا کردند. همه بدانند که من با این کارها و سر و 

صداها مخالف هستم. 
در ابتدای این مراســم، حجت االســالم سیدحسن خمینی در 
سخنانی، امام بزرگوار را منادی استقالل و عزت ملت ایران خواند و 
گفت: امام یک حقیقت ناب و روح مطهر و نماد و مظهر آرمانهای 

درخشان اسالمی و مردمی بود.

رهبر معظم انقالب اسالمی در مراسم سی وسومین سالگرد ارتحال امام خمینی )ره(: 

گرایشامروزمردمبهانقالبودینازروزاولانقالبیقینًابیشتراست
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باستانی همدان - عاشقان ، شیفتگان

ــه نزدیک بیمارستان که   آفتاب یزد - یوسـف خاکیان: همیش
ــه اینکه حتی به اندازه سر سوزنی  ــدم غصه ام می گرفت واس می ش
ــارک کنم و به انجام  ــینم رو پ ــای پارک پیدا نمی کردم که ماش ج
کارهای بیمارستانی ام برسم، واسه همین مجبور بودم و همین االنم 
ــحر )ساعت ۵(از خواب بیدار شم و تو تاریکی  مجبورم صبح کله س
ــتان رو سپری کنم بلکه تو خروس خون دم  مسیر خونه تا بیمارس
بیمارستان یه جای پارکی چیزی برای ماشینم پیدا کنم و اونو پارک 
کنم و خیالم راحت باشه از اینکه بعد از انجام کارهای بیمارستانیم 
مجبور نیستم کلی راه پیاده برم تا به ماشینم برسم. دردسرتون ندم. 
ــاعت پنج صبح از خواب بیدار شدم و راهی بیمارستانی  اون روز س
شدم که این روزها و هفته ها و ماه ها میرم اونجا تا بلکه فرجی بشه 
ــتان که  و حال عمومی من هم رو به بهبود بذاره. القصه به بیمارس
ــیدم چند تا جای پارک خالی نزدیک در بیمارستان پیدا کردم  رس
ــتان  ــد با انتخاب یکی از نزدیکترین اون جا پارکها به در بیمارس بع
ــت درخت یه نفر  ــینم رو پارک کنم که یهو از پش ــدم که ماش اوم
اومد بیرون و بهم گفت: »میخوای پارک کنی؟« گفتم: »بله دیگه.« 
گفت: »پس همینجا پارک کن.« گفتم: »دارم همینجا پارک می کنم 
دیگه.« گفت: »اگه میخوای برو اونجا پارک کن« گفتم: »نه همینجا 
ــه« دیدم با مهربونی مدام داره تو اون یه ُگله جا به من فرمون  خوب
میده که: »بشکون، بشکون، تمام بشکون خوبه، حاال با همین فرمون 
ــا عقب، بیا بیا بیا خوبه، عالیه، حاال خاموش کن« با خودم گفتم:  بی
»طرف بیکاره ها کله سحر از خواب و خوراکش زده اومده اینجا داره 
ــینمو پارک کنم، خالصه  ــه من فرمون میده که راحت بتونم ماش ب

ــین رو خاموش کردم و قفل و فرمون زدم و اومدم پایین و در  ماش
ــت: »داداش خیالت راحت  ــه قفل کردم، تا راه افتادم بهم گف رو ک
ــوئیچ رو هم بده من تا اگه مشکلی پیش اومد  ــتم. س من اینجا هس
جابجا کنم برات« یه نگاه معنا دار بهش کردم و گفتم: »چه مشکلی 
مثال؟« گفت: »اگه یه موقع یکی خواست بره بیاد دیگه مزاحم شما 
ــیم، خودم جابه جا کنم برات« گفتم: »ماشین که جلوی راه رو  نش
نگرفته، جلوی در خونه کسی هم که نیست، کی میخواد از اینجایی 
ــینمو پارک کردم رد بشه که حاال بخواد مشکلی پیش  که من ماش
بیاد یا نیاد« گفت: »مشکلی که پیش نمیاد، اصال من اینجا هستم 
که مشکلی پیش نیاد، محض احتیاط گفتم. چند ساعت می مونی؟« 
ــه زود میرم اگه  ــخص نمی کنه، کارم اگه زود تموم ش گفتم: »مش
ــم« گفت: »خیالت راحت من اینجا هستم«  نه که باید  معطل بش
ــتم خبردار شد که طرف چیکاره اس. اومده بود اونجا وایستاده  شس
ــره، با خودم گفتم: »من که به  ــود تا از مردم پول جای پارک بگی ب

ــتم. کله سحر اومدم که خودم جا پارک پیدا کنم  این پول بده نیس
اگه می خواستم پول بدم که خب همون روز روشن می اومدم که جا 
پارک برام پیدا کنن، هر چند که اون موقع روز تو اون منطقه جای 
سوزن انداختن نبود.« راهمو کشیدم سمت در بیمارستان که طرف 
ــت: »یه بیعانه به ما بده داداش تا میری برگردی ما یه صبحونه  گف
بخوریم« گفتم:» بیعانه چی؟« گفت: »جا پارک دیگه« گفتم: »جا 
پارک رو که خودم پیدا کردم سر صبح اومدم تا جا پیدا کنم« گفت: 
ــد، اینجا جا پارک همینطوری الکی پیدا نمیشه، من  »نه دیگه نش
چون اینجام جا پارک پیدا میشه من نباشم جا پارکم نیست« طرف 
هیکلی بود منم نی قلیون، با خودم گفتم: »بی شک حساب حساب 
ــه پس  گردن کلفت بازیه و من یه ال قبا زورم به این مرده نمی رس
بیخودی دعوا راه نندازم که فایده ای نداره. از طرفی می تونم یه پولی 
ــه، از طرفی اگه  ــته باش به این بابا بدم که بعد از این هم هوامو داش
بخوام پول بهش ندم من که برم تو بیمارستان برمی داره یا چرخای 
ماشینم رو پنچر می کنه یا با کلیدی، سکه ای، چیزی ماشینمو خط 
خطی می کنه و حاال بیا درستش کن.« تو همین فکر و خیاال بودم 
که طرف گفت: »پول نقد اگه نداری کارت خوان دارما« دست کردم 
ــمتش و  ــکناس ده هزار تومنی در آوردم گرفتم س تو جیبم یه اس
گفتم: »بفرما، همینو دارم« اونم پولو ازم گرفت و گذاشت تو جیبش 
ــمی  و گفت: »خدا بده برکت، برو با خیال راحت من اینجا چار چش

مواظب ماشینتم« 
کارم تو بیمارستان پنج شش ساعتی طول کشید، دم برگشتن وقتی 
نزدیک ماشینم می شدم هی چشم می چرخوندم تا ببینم طرف جا 
پارکیه اون دور و برا هست یا نیست اما هرچی گشتم دیدم خبری 
ازش نیست. با خودم گفتم: »چقدر خوب که سوئیچ رو بهش ندادم 
اگرنه می خواستم چیکار کنم االن؟ باید در به در دنبالش می گشتم 
ــوئیچمو ازش بگیرم« رسیدم به ماشینم سوار شدم و روشنش  تا س
کردم و راه افتادم. همون لحظه از تو آیینه دیدم که یه ماشین دیگه 
اومد که جای پارک من پارک کنه، دقت که کردم دیدم طرف دوباره 
از پشت درخت اومده بیرون و داره با راننده ماشینه صحبت می کنه... 
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ادامه باز آمدن گرسیوزاجارهزمینخدا!
 به نزد سیاوش 

ــود و خامش بماند       ــی همی ب زمان
ــمش بروی سیاوش بماند دو چش
ــدگان آب زرد       ــت از دی ــرو ریخ ف
ــاره کرد ــده همی چ ــآب دو دی ب

ــر       ــر آب چه ــد پ ــیاوش ورا دی س
ــد بمهر ــی کو بپیچ ــان کس بس
ــرادر چه بود       ــرم ای ب بدو گفت ن
ــت کان را بشاید شنود غمی هس
ــتی دژم       ــاه ترکان شدس گر از ش
ــم  ن درد  از  آوردی  در  ــده  بدی
ــم براه       ــا تو آی ــن اینک همی ب م
ــپاه  ــاه توران س ــم جنگ با ش کن
آزاردت       ــه  چ ــر  به ز  ــا  ت ــدان  ب
ــتن داردت  ــر از خویش ــرا کهت چ
ــتت پدید       ــمنی آمدس ــر دش و گ
ــید ــه تیمار و رنجش بباید کش ک
ــوام       ــار ت ــر کار ی ــک به ــن این م
ــه دار توام  ــگ آوری مای ــو جن چ
ــیاب       ــک افراس ــک نزدی ور ایدون
ــره آب  ــت بر خی ترا تیره گشتس
ــای       آزم دروغ  ــرد  م ــار  بگفت
ــت جای  ــی برتر از تو گرفتس کس
ــدار       نام ــیوز  گرس ــت  گف ــدو  ب
ــت با شهریار ــخن نیس مرا این س

ــج       ــتم برن ــمنی آمدس ــه از دش ن
ــردی و گنج  ــاره دورم بم نه از چ
ــه خاست       ز گوهر مرا با دل اندیش
ــخنهای راست  که یاد آمدم زان س
ــدر آمد بدی       ــور ای ــتین ز ت نخس
ــزدی  ــره ای ــت زو ف ــه برخاس ک
ــخن       ــا ایرج کم س ــنیدی که ب ش
ــن  ــد ب ــه افگن ــه چ ــاز کین بآغ

ــیاب       بافراس ــا  ت ــه  جایگ زان  و 
شدست آتش ایران و توران چو آب 
ــد       ــز نیامیختن ــای هرگ ــک ج بی
ــر دو بگریختند ــرد ه ــد و خ ز پن
ــت        بّترس ازان  ــرکان  ت ــپهدار  س
ــت  ــه بچرم اندرس کنون گاو پیس
ــدش بی گمان       ــو خوی ب ــی ت ندان
ــان  ــدی را زم ــد ب ــا بیای ــان ت بم

ــدازه گیر       ــرث ان ــتین ز اغری نخس
که بر دست او کشته شد خیره خیر

ــت       ــد از کالبد هم ز پش ــرادر ب ب
ــت  ــان پر خرد بی گنه را بکش چن
ــاه       ــور بی گن ــی نام ــس بس ازان پ
ــر تباه  ــت او ب ــر دس ــتند ب شدس

در حال حاضر اگر به سایت های بلیط فروشی کنسرت ها سر بزنید 
ــروع  ِرنج قیمت بلیط های پاپ تهران عمدتا از ۱۰۰ هزار تومان ش
ــت. با این حال  ــقف آنها حدود ۴۳۰ هزار تومان اس ــود و س می ش
ــط ۵۰۰ هزار تومانی  ــرت های اندکی هم با بلی ــن بین، کنس در ای
ــم می خورد و به تازگی قیمت بلیط ۶۹۵ هزار تومانی هم  به چش
ــرت نمایش به ثبت رسیده است که صدای برخی  برای یک کنس
را درآورده! این اتفاق، سوال هایی را چنین به ذهن متبادر می کند 
که مگر قیمت گذاری کنسرت ها یک سقف ثابت ندارد؟ و اگر دارد، 
ــت؟ آیا نهادی نباید بر قیمت گذاری های  دلیل این اختالف چیس
ــت،  ــا اتفاقاتی از این دس ــد؟ و آی ــته باش ــرانه نظارت داش خودس
رویدادهای حوزه فرهنگ و هنر را به امری الکچری بدل نمی کند 
ــود؟ به همین  ــتر ش ــه فاصله عموم مردم از آن روز به روز بیش ک
ــنا گفت وگویی با میالد ماهان رادـ  تهیه کننده موسیقی  جهت ایس
ــته تا علت این  ــه فرهنگی هنری لیما ـ داش ــل موسس و مدیرعام
ــرایط اقتصادی حاکم  ــاس ش ــود. او می گوید: بر اس امر را جویا ش
ــورت  ــیقی، با مش بر جامعه اعضای صنف تهیه کنندگان آثار موس
ــا را انجام  ــل، قیمت گذاری بلیط ه ــی و تحلی یکدیگر و کارشناس
ــرت ها گران تر از  ــال اگر قیمت گذاری برخی از کنس می دهند؛ ح
ِرنج اصلی و خارج از عرف، تعیین شود، بلیط ها به فروش نمی رود 
ــوند؛ البته چنین مواردی کم  ــرت متضرر می ش و عوامل آن کنس

پیش می آید و در اکثر مواقع قیمت گذاری بلیط ها بر اساس سقف 
ــیقی همچنین در پاسخ  ــت. این تهیه کننده موس تعیین شده اس
ــوج گرانی، قیمت بلیط  ــت با هر م ــش که آیا قرار اس به این پرس
ــمان را می کنیم  ــرود؟ می گوید: تمام تالش ــرت ها هم باال ب کنس
ــود. او همچنین با انتقاد  ــرت ها گران تر نش ــه قیمت بلیت کنس ک
ــان و هنرمندان  ــاد فاصله مخاطب ــی که موجب ایج از فرآیندهای
ــطح جامعه می شود، از تالش صنف تهیه کنندگان  موسیقی در س

برای یافتن راهکارهای موثر به منظور جلوگیری از افزایش قیمت 
ــرت ها، جهت همراهی مردم خبر داد. ماهان راد افزود:  بلیت کنس
ــور شاهد افزایش قیمت باشیم  ــیار سخت است که در کل کش بس
ــرت ها از این افزایش قیمت  ــود که موسیقی و کنس ولی تالش ش
ــد هزینه های کلی  ــش بیش از ح ــفانه افزای ــون بمانند. متاس مص
ــرت ها از جمله اجاره سالن های کنسرت، تبلیغات،  برگزاری کنس
ــری دی مپینگ و حتی  ــدا، کارگردانی، ت ــور و ص ــتم های ن سیس
ــیار زیادی به  ــار بس پیامک های تبلیغاتی و خدماتی اپراتورها فش
برگزارکنندگان کنسرت ها وارد کرده است. با توجه به اینکه اکنون 
مشکالت اقتصادی خانواده ها بیش از هر زمان دیگری، خطر حذف 
ــراه دارد، در صنف  ــبد فرهنگی مخاطبان را به هم ــرت از س کنس
تهیه کنندگان موسیقی موافق برگزاری کنسرت ها با حداقل بهای 
ــتیم. ماهان راد  بلیت و مخالف افزایش قیمت در ماه های آتی هس
ضمن بیان این مطلب که اهالی فرهنگ و هنر همواره سعی داشته 
در شرایط سخت به خصوص شرایط اقتصادی اکنون در کنار مردم 
ــی هایی این  ــه این روزها مردم به دل خوش ــند، تاکید کرد ک باش
ــالمی  ــاد اس چنینی نیاز دارند. وی افزود: از وزارت فرهنگ و ارش
ــی و تکراری برگزاری  ــی رود ضمن کاهش مراحل طوالن انتظار م
اجراهای صحنه ای، کمک کند که تهیه کنندگان موسیقی بتوانند 

با آرامش و برنامه ریزی کارشان را انجام دهند.

مهدی صباغی درگذشت
 مهدی صباغی بازیگر سینما و تلویزیون پس از 
ــپری کردن دوره بیماری روز جمعه سیزدهم  س
ــدان  ــی از هنرمن ــت. وی یک ــرداد درگذش خ
ــینما و تلویزیون بوده که  ــوت تئاتر، س پیشکس
ــر برجای  ــی را در عرصه هن ــای خوب فعالیت ه
گذاشت. مهدی صباغی متولد شهر مشهد بود وی 
در فیلم ها و سریال های حس موضعی، جا به جا، 
ــی، مردان مریخی و  ــمان هشتم، زنان ونوس آس
مهتاب روی سکو، در مرز خوشبختی و سرزمین 
مادری ایفای نقش کرده بود. مهدی صباغی آثار 
ماندگاری در زمینه صداپیشگی نیز از خود برجای 
گذاشته که از جمله آن می توان به مجموعه های 
رادیویی صبح جمعه با شما اشاره کرد. به گزارش 
مهر، پیکر این هنرمند امروز دوشنبه ۱۶ خرداد 
در بهشت رضای مشهد به خاک سپرده می شود. 

بابک کریمی شوالیه  شد 
طی روزهای گذشته در مراسم روز جمهوری ایتالیا 
در محل باغ سفارت ایتالیا در تهران، بابک کریمی 
ــده ی سینما در جشنواره های  بازیگر تحسین ش
ایران و جهان و برنده خرس نقره ای جشنواره ی 
برلین، »نشان مجمع شوالیه های ستاره ایتالیا« 
ــفیر ایتالیا در ایران  ــت جوزپه پرونه س را از دس
ــرنا، این نشان توسط  دریافت کرد. به گزارش س
ریاست جمهوری ایتالیا به افرادی اعطا می شود که 
خدمات شایسته ای در زمینه ی اشاعه فرهنگ و 

هنر انجام داده باشند.

»آقای قاضی« در تلویزیون 
ــجاد  ــه کارگردانی س ــای قاضی« ب ــریال »آق س
مهرگان، تهیه کنندگی احمد شفیعی و سفارش 
سازمان صداوسیما که در استودیو فیلم و سریال 
بادبان تولید شده است، از ۱۹ خردادماه، هر هفته 
پنجشنبه و جمعه ساعت ۲۲:۳۰ روی آنتن شبکه 
ــیما می رود. به گزارش ایلنا، »آقای قاضی«  دو س
ــت  درامی دادگاهی با نقش آفرینی بهزاد خلج اس
که تمام اتفاقات آن در دادگاه رقم می خورد و همه 
قسمت های آن از موضوعات واقعی اقتباس شده اند.

 
میراث »بهار« مستند شد 

فیلمبرداری مستند »درباره مهرداد بهار« که به 
زندگی این اسطوره شناس و زبانشناس می پردازد، 
ــد. به گفته مستوفی، این مستند به بُعد  تمام ش
زبان شناسی و اسطوره شناسی مهرداد بهار پرداخته 
است. به گزارش مهر، در این مستند با ژاله آموزگار، 
ابوالقاسم اسماعیل پور، حوری اعتصام، پروانه بهار، 
چهرزاد بهار، فرغانه بهار، جهانگیر چراغی، محمود 
ــی، علی  دولت آبادی، بهرام دبیری، علی دهباش
رواقی، حمید سهیلی، بدرالزمان قریب و... گفتگو 

شده است.

شاهنامه خوانی    کوتاه از هنر 

آگهی نوبت سوم فقدان مدرک تحصیلی
مدرك فارغ التحصیلی اینجانب محسن گلستانجو،فرزند:احمد به شماره 
شناسـنامه:1333، صادره از:اراك در مقطع تحصیلی:کاردانی،رشته: 
کاردان فنی عمران- ساختمانهای بتنی،صادره از دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد نیشابور،به شماره سریال:1۵8313000161 مفقود گردیده است و 
فاقد اعتبار میباشد. از یابنده تقاضا میشود اصل مدرك را به دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد نیشابور به نشانی:نیشابور، بلوار پژوهش، دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد نیشابور،اداره امور دانش آموختگان ارسال نماید.

آگهی نوبت سوم فقدان مدرک تحصیلی
مـدرك فارغ التحصیلی کارشناسـی ناپیوسـته اینجانب محسـن 
گلستانجو،فرزند:احمد به شماره شناسنامه:1333 صادره از اراك،در 
مقطع تحصیلی کارشناسـی ناپیوسته رشـته مهندسی تکنولوژی 
عمران-عمران صادره از واحد دانشـگاهی تهران جنوب به شماره 
13۹41410221۵مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد.از یابنده 
تقاضا میشـود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران 
جنوب به نشـانی تهران- خیابان کریم خان زند- خیابان ایرانشهر 
شمالی-نبش آذر شهر پالك 20۹ ویا کد پستی1۵8471۵414ارسال 

نماید.

مفقودی
سند کمپانی و شناسنامه مالکیت و کارت اتومبیل پراید مدل 1377

رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 46 ایران 763 ل ۵۹ و شماره 
موتور74100و شـماره شاسـیS1412277۵۵7236 بنام حمیدرضا 

حرمتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
شناسنامه مالکیت اتومبیل پژو 206 مدل 1380 رنگ سفید روغنی
10FSB4341241۹شماره انتظامی 10 ایران 767 ن ۹6شماره موتور

شماره شاسی IN8060047۹ بنام الهام خدایاریان مفقود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

نیکی کریمی، داور جشنواره ترایبکا شد
ــنواره ترایبکا ۲۰۲۲ اسامی داوران بخش های مختلف این دوره را  جش
اعالم کرد و از نیکی کریمی فیلمساز و بازیگر ایرانی در میان آن ها یاد 
کرد. نیکی کریمی در کنار روزانا آرکت، لوسی بوینتون، آنتونی ادواردز 
ــت داوران  و عزازیل جیکوبز هیئ
ــتانی بین المللی  بخش فیلم داس
ــیکا  ــد. جس ــکیل می دهن را تش
ــکی، کاترین  ــا، دارن آرونوفس آلب
ــرداک، کیت مارول و داریل هانا  م
داوران بخش جایزه انسان-طبیعت 
ــتند. این جایزه امسال به جشنواره افزوده شده و به پروژه ای تعلق  هس
ــائل زیست محیطی دوران ما  می گیرد که به بهترین نحو به طرح مس
ــتانی آمریکا را آلن زوایبل،  ــابقه فیلم داس می پردازد. داوری بخش مس
ــر، رز تروش و اوگه اگبونو داوی می کنند. جایزه  آیدان کوین، آن آرچ
نورا افرون که برای احترام به روح دیدگاه های این فیلمساز امسال برای 
دهمین بار اهدا می شود توسط پام گریر، آماندال استنبرگ و لیزا آداریو 
داوری می شود. دبرا وینگر،آندره هالند، نیسی نش، آلکس وینتر، لوسی 
ــرایی  ــیال نویس و آراینا بوکو بخش داستان س بوینتون، نانفو وانگ، ش
شنیداری و بازی را داوری می کنند. به گزارش خبرآنالین، این جشنواره 
ــط رابرت دنیرو و جین رزنتال ایجاد شده است،  ــال ۲۰۰۲ توس که س
امسال از ۸ تا ۱۹ ژوئن )۱۸ تا ۲۹ خرداد( در ۱۸ بخش برگزار می شود.

اقتصادی  بر اساس شرایط  راد:   میالد ماهان 
حاکم بر جامعه اعضای صنف تهیه کنندگان آثار 
و  کارشناسی  و  یکدیگر  مشورت  با  موسیقی، 
تحلیل، قیمت گذاری بلیط ها را انجام می دهند؛ 
کنسرت ها  از  برخی  قیمت گذاری  اگر  حال 
تعیین  عرف،  از  خارج  و  اصلی  رِنج  از  گران تر 
شود، بلیط ها به فروش نمی رود و عوامل آن 
کنسرت متضرر می شوند؛ البته چنین مواردی 
کم پیش می آید و در اکثر مواقع قیمت گذاری 

بلیط ها بر اساس سقف تعیین شده است

افزایش نجومی قیمت کنسرت ها و هنری که الکچری شده! 



دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141427 در میان بگذارید.

زندگی  دوشنبه 16خرداد  1401    شماره  6313

ــه گاهی به آن  ــیون دهلیزی ک آفتـاب یـزد – نجمه حمزه نیا: فیبریالس
ــت.  ــایع ترین انواع آریتمی اس ــود، یکی از ش ــیون هم گفته می ش فیبریالس
ــت که ریسک ابتال به  ــریع و نامرتبی اس این بیماری در واقع ضربان قلب س
بیماری های جدی مانند سکته کردن، نارسایی قلبی و مشکالت مرتبط با قلب 
ــراد افزایش می دهد و کیفیت زندگی افراد را به صورت جدی کاهش  را در اف
ــوع آفتاب یزد در اینباره با دکتر لیال  ــد داد لذا با توجه به اهمیت موض خواه
عسگرپور، متخصص قلب و عروق و دکتر محمد حسین نجفی متخصص قلب 

و عروق  گفتگو کرده است.
ــگرپور در این باره می گوید: فیبریالسیون دهلیزی، اختالل ضربان  دکتر عس
نامنظم و اغلب سریع قلب است که می تواند خطر سکته قلبی و سایر عوارض 
مرتبط با قلب را افزایش دهد. در طی فیبریالسیون دهلیزی، ضربان دو حفره 
ــده و با ضربان با دو حفره پایینی  ــفته و بی نظم ش باالیی قلب )دهلیزها( آش

)بطن( قلب هماهنگ نیست. 
وی بیان کرد: عالئم فیبریالسیون دهلیزی اغلب شامل تپش قلب، تنگی نفس 
ــیون دهلیزی ممکن است به صورت دوره ای عارض  و ضعف است. فیبریالس
شخص شده و تمام شود و یا ممکن است پس از مبتال کردن فرد بهبود نیافته 

و نیاز به درمان داشته باشد.
این متخصص قلب و عروق اظهار کرد: اگرچه معموال فیبریالسیون دهلیزی 
به خودی خود خطرناک و کشنده نیست اما یک مشکل جدی است که گاهی 
اوقات به درمان فوری نیاز دارد. این مشکل ممکن است عوارضی داشته باشد.

< فیبریالسیون دهلیزی ممکن است باعث لخته شدن خون در قلب شود
ــیون دهلیزی ممکن است باعث لخته شدن خون  وی متذکر شد: فیبریالس
ــود که می تواند به سایر اعضاء بدن منتقل شده و منجر به انسداد  در قلب ش
جریان خون )ایسکمی( شود. روش های درمانی فیبریالسیون دهلیزی ممکن 
ــایر مداخالت پزشکی برای تغییر سیستم  ــامل استفاده از دارو و س است ش

الکتریکی قلب باشد.
ــایع ترین علت فیبریالسیون دهلیزی وجود  ــگرپور تصریح کرد: ش دکتر عس
ــت. علل احتمالی این بیماری  ــاختار قلب اس ــیب دیدگی س اختالالت یا آس
ــروق کرونر، دریچه های  ــاال، حمله قلبی، بیماری ع ــار خون ب عبارتند از فش
غیرطبیعی قلب، بیماری های مادرزادی قلب، پر کاری غده تیروئید و یا سایر 
اختالالت متابولیکی، قرار گرفتن در معرض محرک هایی مانند دارو، کافئین، 

تنباکو.
این متخصص قلب و عروق عنوان کرد: ابتال به بیماری های ریوی، جراحی های 
ــی، فشار و استرس ناشی از ذات الریه) التهاب  قبلی قلب، عفونت های ویروس
ــای دیگر و آپنه خواب نیز از دیگر دالیل احتمالی  ریه(، جراحی یا بیماری ه

ابتال به بیماری فیبریالسیون دهلیزی در افراد است.
ــیون دهلیزی هیچ بیماری یا  وی ابراز کرد: برخی از افراد مبتال به فیبریالس
آسیب ساختاری قلبی ندارند که به این حالت فیبریالسیون دهلیزی بی علت 
گفته می شود. در فیبریالسیون دهلیزی بی علت، علت بیماری اغلب نامشخص 

بوده و غالبا عوارض جدی وجود ندارد.
 دکتر عسگرپور ادامه داد که برخی از افراد مبتال به فیبریالسیون دهلیزی که 
هیچ عالمتی ندارند تا وقتی که به طور اتفاقی در یک معاینه بالینی پزشک به 

شرایط آنها پی نبرد،از وضعیت خود مطلع نمی شوند.
ــیون دهلیزی ممکن است  این متخصص قلب و عروق مطرح کرد: فیبریالس
ــند که عبارتند از تپش قلب، احساس ضعف،  ــانه ها و عالئمی داشته باش نش
ــتگی، احساس سبکی سر و گیجی، سرگیجه،  کاهش توانایی در ورزش، خس

احساس سردرگمی، تنگی نفس، درد قفسه سینه است.
وی گفت: فیبریالسیون دهلیزی ممکن است به صورت های مختلفی از جمله 

گاه به گاه، پایدار، پایدار طوالنی مدت و دائمی در افراد مشاهده گردد.
دکتر عسگرپور عنوان کرد: در فیبریالسیون دهلیزی گاه به گاه که حمله ای )یا 
پاروکسیمال( نیز نامیده می شود. عالئم و نشانه های بیمار همیشگی نیستند، 
می آیند و می روند، چند دقیقه تا چند ساعت باقی می مانند و سپس خودشان 

متوقف می شوند.
ــیون دهلیزی پایدار، ریتم  این متخصص قلب و عروق ادامه داد: در فیبریالس
ــب به طور طبیعی و خود به خود به حالت عادی باز نمی گردد. در صورتی  قل
که کسی به فیبریالسیون دهلیزی پایدار مبتال باشد، به منظور طبیعی کردن 
ــوک الکتریکی یا دارو نیاز خواهد  مجدد ضربان قلب، به درمان هایی مانند ش

داشت.
وی افزود: فیبریالسیون دهلیزی پایدار طوالنی مدت نیز نوعی فیبریالسیون 

دهلیزی پایدار بوده و برای بیش از ۱۲ ماه طول می کشد.
دکتر عسگرپور اضافه کرد: در فیبریالسیون دهلیزی دائمی، ریتم غیر طبیعی 
ــی به فیبریالسیون دهلیزی  به حالت طبیعی بر نمی گردد. در صورتی که کس
ــه دارو نیاز خواهد  ــد،اغلب برای کنترل ضربان قلب خود ب دائمی مبتال باش

داشت.
ــیون دهلیزی  این متخصص قلب و عروق مطرح کرد: گاهی اوقات فیبریالس
ــکته مغزی و  ــود که مهمترین آنها عبارتند از س می تواند به عوارض منجر ش

نارسایی قلبی.
ــیون دهلیزی، ضربان قلب دچار  ــح داد: در مبتالیان به فیبریالس  وی توضی
ــت باعث  شود خون در حفره های  ــده و ممکن اس بی نظمی و هرج و مرج ش
ــود. در صورتی که لخته خونی  ــده و لخته ش باالیی قلب )دهلیزها ( جمع ش
تشکیل شود، می تواند از قلب خارج شده و به مغز برسد و در مغز ممکن است 

جریان خون را متوقف کرده و باعث سکته مغزی شود. 
دکتر عسگرپور اضافه کرد:خطر ابتال به بیماری سکته مغزی در فیبریالسیون 
دهلیزی بستگی به سن بیمار دارد یعنی هر چه سن باالتر خطر سکته مغزی 
هم باالتر و همچنین به این که آیا بیمار فشار خون باال، دیابت، سابقه نارسایی 
ــته باشد یا نه. بعضی از  ــکته قبلی و برخی مشکالت دیگر را داش قلبی یا س
داروها مانند داروهای رقیق کننده خون نیز خطر ابتال به سکته مغزی یا آسیب 

ناشی از لخته شدن خون به سایر اندام ها را تا حد زیادی کاهش می دهند.
ــیون دهلیزی، به ویژه اگر  ــن متخصص قلب و عروق اذعان کرد: فیبریالس ای
کنترل نشود، ممکن است قلب را ضعیف کرده و منجر به نارسایی قلبی شود؛ 
در این وضعیت قلب نمی تواند خون را برای رفع نیازهای بدن به اندازه کافی 

در بدن به گردش در بیاورد.
ــیون دهلیزی، پزشک عالئم و  ــخیص فیبریالس ــریح کرد: برای تش وی تش
نشانه های بیمار را بررسی کرده، سابقه پزشکی او را مرور می کند و یک معاینه 
ــت چندین آزمایش برای تشخیص  ــک ممکن اس بالینی انجام می دهد. پزش
ــوار قلب، الکتروکاردیوگرام دینامیک یا  ــت بیمار انجام دهد، از جمله ن وضعی
مانیتور هولتر، دستگاه رویدادنگار، اکو قلب، آزمایش خون، تست ورزش قلب 

و تصویر اشعه ایکس از قفسه سینه.
ــگرهای کوچکی  ــتفاده از حس ــرح کرد: نوار قلب با اس ــگرپور مط دکتر عس

)الکترودها( که به قفسه سینه و بازوهای بیمار 
متصل می شوند انجام می شود که سیگنال های 
ــده از قلب را دریافت و ثبت  الکتریکی صادر ش
ــون یکی از روش های اصلی  می کنند. این آزم

برای تشخیص فیبریالسیون دهلیزی است. 
ــن متخصص قلب و عروق ابراز کرد: مانیتور   ای
ــوار قلب قابل حمل  ــتگاه ن هولتر نیز یک دس
ــد یا کمربند  ــت که در جیب، روی کمربن اس
ــانه ای بیمار قرار داده می شود. این دستگاه  ش
ــاعت  ــت قلب بیمار را برای مدت ۲۴ س فعالی
ــتر ثبت می کند و بدین ترتیب پزشک  یا بیش
ــار را در بازه زمانی  ــان قلب بیم می تواند ضرب

طوالنی تری مورد بررسی قرار دهد.
ــتگاه رویدادنگار نیز یک   وی توضیح داد: دس
ــت که برای  ــتگاه نوار قلب قابل حمل اس دس
ــی فعالیت قلب بیمار طی چند هفته تا  بررس
چند ماه استفاده می شود. بیمار تنها زمانی این 
دستگاه را فعال می کند که عالئم ضربان سریع 
ــانه ها  قلب را تجربه کند. بیمار هنگامی که نش
ــاس کند، یک دکمه را فشار داده و نوار  را احس
ــه قبل و چند دقیقه بعد از  قلبی از چند دقیق
ــار دکمه ضبط خواهد شد. استفاده از این  فش
روش به پزشک اجازه می دهد که ضربان قلب 

بیمار را در زمان وجود عالئم بررسی کند.
دکتر عسگرپور می گوید: اکو قلب یک آزمایش 
ــت که به آن سونوگرافی قلب  غیر تهاجمی اس
هم گفته می شود و از امواج صوتی برای تولید 
تصاویر ویدئویی از قلب بیمار استفاده می شود. 
ــتگاه متحرکی )مبدل( که  امواج صوتی از دس
ــینه قرار داده می شود، به قلب  ــه س روی قفس
ــوند. امواج صوتی که از  ــتاده می ش بیمار فرس
قلب برمی گردند، از دیواره قفسه سینه منعکس 
شده و به صورت الکترونیکی پردازش می شوند 
ــرکات قلب بیمار  ــر ویدئویی ای از ح تا تصاوی

ایجاد کنند.
این متخصص قلب و عروق افزود: روش اکو قلب 
برای شناسایی بیماری های زمینه ای ساختاری 
ــکان ممکن است روش  قلب کاربرد دارد. پزش
دیگری از اکو قلب را انجام دهند که در آن لوله 
انعطاف پذیری که یک مبدل به آن متصل است 
را از گلو به داخل مری بیمار می فرستند )روش 
پژواک نگاری مری گذر(. در این روش، از امواج 
ــتفاده  ــی برای تولید تصاویری از قلب اس صوت
ــبت به تصاویر حاصل از دیگر  می شود که نس
روش های اکو واضح ترند. پزشکان می توانند از 
ــخیص لخته های خونی  این آزمایش برای تش

داخل قلب استفاده کنند.
 وی اذعان داشت: ازمایش خون نیز به پزشک کمک می کند تا وجود مشکالت 
ــیون دهلیزی  ــایر موارد موجود در خون را که موجب فیبریالس تیروئید یا س

می شود بررسی کند.
ــگرپور توضیح داد: تصویر اشعه ایکس از قفسه سینه نیز به پزشک  دکتر عس
ــاهده کند. همچنین  ــب بیمار را مش ــا وضعیت ریه ها و قل ــک می کند ت کم
ــعه ایکس برای تشخیص بیماری های غیر  ــک ممکن است از تصویر اش پزش
از فیبریالسیون دهلیزی که با عالئم و عوارض بیمار مرتبط هستند، استفاده 
ــیون  ــروق می گوید: هدف از درمان فیبریالس ــد. این متخصص قلب و ع کن
ــت. برای برخی  ــی از آن اس دهلیزی بهبود عالئم و کاهش خطر عوارض ناش
ــت که ریتم قلب به حالت طبیعی خود  بیماران بهترین گزینه درمانی آن اس
برگردانده شود. برای برخی دیگر، پزشک تشخیص می دهد که بهتر است به 
ــای تنظیم مجدد ضربان نامنظم، داروهایی برای کنترل ضربان قلب باال و  ج

جلوگیری از تشکیل لخته خون تجویز کند. 
ــالم جهت  ــبک زندگی س ــکان، عالوه بر توصیه به یک س وی ادامه داد: پزش
ــب ترین روش درمانی را براساس عالئم،  ــیون، پزشک مناس درمان فیبریالس

دیگر بیماری ها و شرایط و سالمت عمومی بیمار پیشنهاد می کنند.
دکتر عسگرپور بیان کرد: داروهای فیبریالسیون دهلیزی برای کنترل ضربان 
قلب و جلوگیری از تشکیل لخته خون تجویز می شوند. گاهی اوقات داروهایی 

برای بازگرداندن ریتم قلب به حالت طبیعی تجویز می شوند.
ــک فکر می کند  ــروق عنوان کرد: گاهی اوقات پزش ــن متخصص قلب و ع ای
ــیون دهلیزی  ــه بهترین گزینه درمانی برای مبتالیان به بیماری فیبریالس ک
ــیون دهلیزی، داروهای ضد انعقاد یا  ــت که به جای کنترل فیبریالس آن اس

داروهای جلوگیری از تشکیل لخته در خون را 
تجویز کند. این داروها باعث می شود که خون 
ــود. با این وجود، متوقف  ــانی لخته نش به آس
ــه این داروها را  ــردن خونریزی در فردی ک ک
ــت. پزشک خطر  ــوار اس مصرف می کند، دش
ــقوط  ــدن خون را با خطر س ابتال به لخته ش
ــرده و در این  ــه ک و خونریزی مغزی مقایس
ــد. این داروها  خصوص تصمیم گیری می کن
ــای ضد انعقاد  ــد از وارفارین و داروه عبارتن

خوراکی مستقیم و آسپرین.
ــد: افرادی که وارفارین یا سایر  وی متذکر ش
ــرف می کنند،  ــای ضد انعقادی را مص داروه
ــک را از  ــوع درمانی باید پزش ــش از هر ن پی
داروهایی که مصرف می کنند مطلع کنند، به 
ویژه اگر جراحی داشته یا تصادف کرده باشند. 
ــان کرد در  ــب و عروق بی ــن متخصص قل ای
ــرف داروهای ضد انعقادی، حتما  صورت مص
ــک را از بارداری یا تصمیم برای بارداری  پزش
ــزی مانند کبودی  ــه عالئم خونری یا هر گون
ــیار زیاد، تهوع و سرگیجه، استفراغ خون،  بس
سرفه  های خونی، خونریزی غیرعادی و شدید 
ــداوم لثه ها، مدفوع  ــون ریزی م قاعدگی، خ
ــوع، وجود خون  ــیاه یا وجود خون در مدف س
ــدید کمر  ــیار ش در ادرار و درد ناگهانی و بس
آگاه کنید زیرا داروهای ضد انعقاد خون باید 
دقیقا طبق دستور پزشک مصرف شوند که تا 
ــدن و  حد ممکن از عوارض مرتبط با لخته ش
نیز رقیق شدن بیش از حد از خون جلوگیری 

شود.
ــد،  ــوان کرد: اگر ضربان قلب باال باش  وی عن
ــایی  پایین آوردن آن برای جلوگیری از نارس
ــیون دهلیزی  قلبی و کاهش عالئم فیبریالس
بسیار مهم است. داروهای مختلفی وجود دارند 
که می توانند با کاهش میزان سیگنال هایی که 
ــش وا می دارندکه در این زمینه  قلب را به تپ
ــامل داروهای  ــن داروها ش ــند. ای مفید باش
بلوک  کننده بتا، داروهای مسدود کننده کانال 

کلسیم و دیگوکسین.
ــگرپور توضیح داد: پزشکان ممکن   دکتر عس
ــت به جای تجویز داروهای ضد انعقادی و  اس
داروهای کنترل ضربان قلب برای یک فرد، با 
ــتفاده از دارو ریتم قلب را به حالت عادی  اس
ــوک  بازگردانند. این روش کاردیوورژن ) یا ش
هماهنگ قلبی( شیمیایی یا فارماکولوژیکی 
نامیده می شود. داروهای مسدود کننده کانال 
سدیم مانند فلکاینید و کینیدین و داروهای 
ــد نمونه  از  ــوتالول، چن ــیم مانند آمیودارون و س ــدود کننده کانال پتاس مس
داروهایی هستند که کمک می کنند تا فیبریالسیون دهلیزی به ریتم منظم 

و طبیعی قلب برگردد.
ــیون  این متخصص قلب و عروق مطرح کرد: جهت درمان بیماری فیبریالس
دهلیزی ممکن است جراح شوک الکتریکی ای به قلب می دهد که به سرعت 
ریتم غیر طبیعی را به ضربان عادی تبدیل می کند. پزشکان اغلب قبل از انجام 
ــب از راه مری انجام می دهند تا تصاویری از قلب  ــوورژن، یک اکوی قل کاردی
داشته باشند و مطمئن شوند هیچ لخته ای در قلب وجود ندارد زیرا در صورت 
ــدن  ــک تا چندین هفته داروهای ضد انعقادی برای حل ش وجود لخته، پزش

لخته تجویز می کند و پس از آن می تواند کاردیوورژن را انجام دهد.
ــن نیز بافتی که باعث بی نظمی ریتم قلب  وی ابراز کرد: در روش کاتتر ابلیش
می شود را از بین برده و قلب را به یک ریتم منظم بازمی گردانند. در صورتی 
ــیون دهلیزی عود کنند ممکن است الزم باشد جراح این روش  که فیبریالس
را تکرار کند. جراح گاهی منطقه ای که در آن سیگنال ها بین دهلیز و بطن ها 
حرکت می کنند را از بین می برد. این روش فیبریالسیون دهلیزی را متوقف 
ــیگنالی برای هماهنگ کردن  ــد، اما بعد از آن قلب دیگر نمی تواند س می کن
ــال کند. در این موارد، جراح یک ضربان ساز مصنوعی برای بیمار  ضربان ارس

تعبیه خواهد کرد.
ــگرپور بیان کرد: با جراحی نیز می توانند بخشی از بافت قلب را که  دکتر عس
موجب بی نظمی ریتم قلب می شود بردارند. جراحان اغلب روش ابلیشن را در 

کنار جراحی ترمیم قلب انجام می دهد.
ــاز باعث می شود  ــتگاه ضربان س  این متخصص قلب و عروق عنوان کرد: دس
ــود. گاهی اوقات جراحان برای فرد مبتال به اختالل  که ضربان قلب منظم ش

ــد وقت یک بار اتفاق می افتد، یک  ــیون دهلیزی ادواری که هر چن فیبریالس
دستگاه ضربان ساز تعبیه می کنند.

ــاری دیگری، مانند  ــاس کند بیم ــک احس وی اظهار کرد: هنگامی که پزش
ــیون دهلیزی  پرکاری تیروئید یا آپنه خواب، باعث به وجود آمدن فیبریالس
ــت، بیماری زمینه ای را نیز در کنار بی نظمی ضربان قلب درمان خواهند  اس

کرد.
 دکتر عسگرپور خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از فیبریالسیون دهلیزی، باید 
از سبک زندگی ای پیروی کرد که برای سالمت قلب مفید باشد تا خطر ابتال 

به بیماری های قلبی کاهش پیدا کند.
ــالم ممکن  ــبک زندگی س این متخصص قلب و عروق افزود: پیروی از یک س
است شامل پیروی از یک رژیم غذایی مفید برای سالمت قلب، افزایش فعالیت 
جسمانی، اجتناب از مصرف سیگار، حفظ وزن در محدوده سالمتی، محدود 
ــتفاده محتاطانه از  ــترس و اس کردن یا اجتناب از مصرف کافئین، کاهش اس

داروهای بدون نیاز به نسخه است.
<فیبریالسیون دهلیزی یک وضعیت پزشکی جدی است 

ــیون دهلیزی  ــان کرد: فیبریالس در ادامه نیز دکتر نجفی در اینباره خاطرنش
ــد که می تواند خطر سکته  ــریع می باش همان ضربان نامنظم قلب و اغلب س

مغزی، نارسایی قلبی و سایر عوارض مربوط به قلب را افزایش دهد.
وی مطرح کرد: در طول فیبریالسیون دهلیزی، دو حفره فوقانی قلب )دهلیز( 
ضربان نامنظم و آشفته، خارج از هماهنگی با دو حفره پایینی )بطن( از قلب 
ــامل تپش قلب، تنگی نفس و  ــیون دهلیزی اغلب ش دارند و عالئم فیبریالس

ضعف است.
ــیون دهلیزی  ــروق اظهار کرد: دوره های فیبریالس ــن متخصص قلب و ع  ای
می تواند گهگاه رخ دهد و یا ممکن است به فیبریالسیون دهلیزی توسعه یافته 

که برطرف نمی شود و ممکن است به درمان نیاز داشته باشد، مبتال باشید. 
ــیون دهلیزی به خودی  ــه ابتال به بیماری فیبریالس ــوان کرد: اگر چ وی عن
ــکی جدی است که  ــت ولی یک وضعیت پزش خود تهدید کننده زندگی نیس
ــی دارد که ممکن است به عوارضی منجر  گاهی اوقات نیاز به درمان اورژانس
شود. فیبریالسیون دهلیزی می تواند به لخته شدن خون در قلب منجر شود 
ــت به اندام های دیگر گردش کرده و باعث انسداد جریان خون  که ممکن اس

)ایسکمی( شود.
دکتر نجفی می گوید که درمان برای فیبریالسیون دهلیزی ممکن است شامل 
ــتم الکتریکی  ــا و دیگر مداخالت گردد که در تالش برای تغییر سیس داروه

قلب می باشد.
این متخصص قلب و عروق توضیح داد: برخی از افراد مبتال به فیبریالسیون 
ــزی بدون عالئم بوده و از وضعیت خود آگاهی ندارند تا آن که در طول  دهلی

یک معاینه فیزیکی پیدا میشود.
ــت عالئم و  ــیون دهلیزی ممکن اس وی اضافه کرد: افراد مبتال به فیبریالس
نشانه هایی داشته باشند، از قبیل تپش قلب، ضعف، توانایی کاهش یافته برای 
فعالیت، خستگی، سبکی سر، سرگیجه، گیجی، تنگی نفس، درد قفسه سینه.
ــت که گاه به گاه،  ــیون دهلیزی ممکن اس دکتر نجفی اظهار کرد: فیبریالس
ــد و دائم باشد. در  فیبریالسیون گاه به  مداوم، مداوم برای مدت طوالنی باش
گاه که حمله ای دهلیزی نیز نامیده می شود. ممکن است نشانه های آن گهگاه 
رخ دهند و به مدت چند دقیقه تا چند ساعت و سپس به طور خود به خودی 

متوقف می گردد.
 این متخصص قلب و عروق افزود: در فیبریالسیون دهلیزی مداوم، ریتم قلب 
ــما به فیبریالسیون دهلیزی  ــما به حالت عادی خود باز نمی گردد. اگر ش ش
مداوم مبتال هستید، شما به درمان هایی مانند شوک الکتریکی یا داروهایی به 

منظور بازگرداندن ریتم قلب شما به حالت عادی نیاز خواهید داشت.
وی مطرح کرد: در فیبریالسیون دهلیزی دایمی نیز ریتم غیر طبیعی قلب را 
نمی توان اصالح کرد و شما به طور دائمی عالیم ابتال به این بیماری را دارید و 

اغلب به دارو برای کنترل ضربان قلب خود نیاز خواهید داشت.
ــت: در فیبریالسیون دهلیزی ریتم آشفته ممکن است  دکتر نجفی ابراز داش
علت ریزش خون به حفره باالیی قلب شما )دهلیز( و شکل گیری لخته باشد. 
اگر لخته خون، بتواند از قلب شما به بیرون رانده شود و به مغز شما حرکت 
ــکته مغزی  ــدود و باعث س کند. این امکان وجود دارد که جریان خون را مس

گردد.
این متخصص قلب و عروق ادامه داد: خطر ابتال به سکته مغزی در فیبریالسیون 
دهلیزی به سن شما )از لحاظ سنی شما در معرض خطر باالتری قرار داشته 
باشید ( و در مورد اینکه آیا شما دچار فشار خون باال، دیابت، سابقه نارسایی 
قلبی یا سکته مغزی قبلی، و عوامل دیگر باشید بستگی دارد. مصرف برخی 
ــکته مغزی یا  داروها، مانند رقیق کننده خون، تا حد زیادی می تواند خطر س

آسیب به اندام های دیگر که ناشی از لخته شدن خون است را کاهش دهد.
 وی مطرح کرد: فیبریالسیون دهلیزی، به خصوص اگر کنترل نشود، ممکن 
ــت قلب را ضعیف و منجر به نارسایی قلبی گردد. نارسایی قلبی وضعیتی  اس
است که در آن قلب شما نمی تواند خون کافی را برای رفع نیازهای بدن شما 

به گردش درآورد.
 دکتر نجفی توصیه کرد: اگر شما هر گونه عالئم فیبریالسیون دهلیزی دارید، 
ــک خود تنظیم کنید. پزشک شما ممکن است یک  یک وقت ویزیت با پزش
نوار قلبی به منظور تعیین اینکه آیا نشانه های شما به فیبریالسیون دهلیزی 
یا یکی دیگر از اختالالت ریتم قلبی )آریتمی( مربوط می شود از شما بخواهد.
این متخصص قلب و عروق ادامه داد: اگر شما درد قفسه سینه دارید، بالفاصله 
از اورژانس پزشکی کمک بخواهید. درد قفسه سینه می تواند سیگنالی باشد از 

اینکه که شما یک حمله قلبی دارید.
ــت به ایجاد تغییرات در شیوه زندگی برای بهبود  ــما ممکن اس وی گفت: ش
سالمت کلی قلب تان، به ویژه برای جلوگیری و یا درمان بیماری هایی مانند 
ــار خون باال و بیماری های قلبی نیاز داشته باشید. پزشکتان ممکن است  فش

چند راهکار برای تغییر در شیوه زندگی، به شما پیشنهاد دهد.
دکتر نجفی ادامه داد: از جمله راهکار ها برای تغییر در شیوه زندگی عبارتند از 
اینکه غذاهای سالم قلبی بخورید یعنی یک رژیم غذایی سالم که در نمک و 
چربیهای جامد کم و در میوه ها، سبزیجات و غالت سبوس دار غنی می باشد 
و به طور منظم ورزش کنید، سیگارنکشیدن و یک وزن سالم داشته باشید و 
سطح فشار خون و کلسترول خود را تحت کنترل نگه دارید و برنامه مراقبت 

خودی را پیگیری کنید.
ــگیری از فیبریالسیون   این متخصص قلب و عروق در پایان گفت: برای پیش
ــت که یک شیوه زندگی قلب سالم برای کاهش خطر  دهلیزی، این مهم اس
ابتال به بیماری های قلبی داشته باشید و استفاده خودسرانه دارو را با احتیاط 
ــرفه حاوی  ــرماخوردگی و ضد س انجام دهید، همچنین برخی از داروهای س

محرک هایی هستند که سبب ضربان سریع قلب شوند.

آفتاب یزد درگفتگو با متخصصان بررسی کرد 

همهچیزدربارهبیماریفیبریالسیوندهلیزی

فیبریالسیون  عالئم  عسگرپور:  =دکتر 

دهلیزی اغلب شامل تپش قلب، تنگی نفس 
و ضعف است. فیبریالسیون دهلیزی ممکن 
شخص  عارض  دوره ای  صورت  به  است 
شده و تمام شود و یا ممکن است پس از 
مبتال کردن فرد بهبود نیافته و نیاز به درمان 

داشته باشد

دهلیزی،  فیبریالسیون  به  مبتالیان  =در 

ضربان قلب دچار بی نظمی و هرج و مرج 
در  خون  باعث  شود  است  ممکن  و  شده 
حفره های باالیی قلب )دهلیزها ( جمع شده و 
لخته شود. در صورتی که لخته خونی تشکیل 
شود، می تواند از قلب خارج شده و به مغز 
برسد و در مغز ممکن است جریان خون را 

متوقف کرده و باعث سکته مغزی شود

ممکن  سالم  زندگی  سبک  یک  از  =پیروی 
است شامل پیروی از یک رژیم غذایی مفید 
برای سالمت قلب، افزایش فعالیت جسمانی، 
اجتناب از مصرف سیگار، حفظ وزن در محدوده 
سالمتی، محدود کردن یا اجتناب از مصرف 
کافئین، کاهش استرس و استفاده محتاطانه از 

داروهای بدون نیاز به نسخه است

ایجاد  به  است  ممکن  شما  نجفی:  =دکتر 

تغییرات در شیوه زندگی برای بهبود سالمت 
یا  و  برای جلوگیری  به ویژه  تان،  کلی قلب 
باال و  بیماری هایی مانند فشار خون  درمان 
بیماری های قلبی نیاز داشته باشید. پزشکتان 
ممکن است چند راهکار برای تغییر در شیوه 

زندگی، به شما پیشنهاد دهد
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محققان در مطالعه اخیرشان اظهار کرده اند با کمک هوش مصنوعی می توان خطر ابتالی افراد به فیبریالسیون دهلیزی را شناسایی 
کرد.به گزارش ایسـنا، فیبریالسـیون دهلیزی)Atrial fibrillation( که گاه در پزشـکی "ای فیب")Afib( نیز نامیده می شـود، 
 AF(شایع ترین نوع آریتمی قلبی است که در آن تحریک الکتریکی، مسیر مشخصی را در قلب طی نمی کند. فیبریالسیون دهلیزی
یا AFib( یک بیماری شایع است که به لخته شدن خون در قلب و گاها سکته منجر می شود. این وضعیت باعث نامنظم شدن ریتم 
قلب می شود.اخیرا دانشمندان روشی مبتنی بر هوش مصنوعی را برای شناسایی بیمارانی که در معرض خطر فیبریالسیون دهلیزی 
هستند، توسعه داده اند. روش مبتنی بر هوش مصنوعی آنها با تجزیه و تحلیل نتایج الکتروکاردیوگرام افراد پیش بینی می کند که آیا 
بیمار طی پنج سال آینده به فیبریالسیون دهلیزی مبتال خواهد شد یا خیر.دانشمندان روش توسعه داده خود را بر روی سه مجموعه 
داده بـزرگ حاصـل از مطالعه بـر روی 83 هزار و 162 فرد آزمایش کردند. در نهایت آنها دریافتند روش توسـعه یافته آنها می تواند 
به تنهایی خطر ابتالی افراد به فیبریالسـیون دهلیزی را پیش بینی کند و دقت این روش در هنگام ترکیب شـدن با داده ها و عالئم 
بالینی خطرناك شـناخته شده در بیماری فیبریالسیون دهلیزی افزایش نیز می یابد."استیون ای لوبیتز" نویسنده ارشد این مطالعه 
و الکتروفیزیولوژیسـت قلب در بیمارستان عمومی ماساچوسـت گفت: ما در این مطالعه موفق به مشاهده الگویی در الگوریتم های 
هوش مصنوعی مبتنی بر الکتروکاردیوگرام شـدیم که می تواند به ما در شناسـایی افرادی که بیش از سـایرین در معرض خطر ابتال 
به فیبریالسـیون دهلیزی هستند، کمک کنند. این الگوریتم می تواند یک ابزار پیش غربالگری مناسب برای شناسایی بیمارانی که 
در معرض خطر ابتال به فیبریالسـیون دهلیزی هستند، باشـد و به پزشکان نیز کمک کند تا زودتر از ابتالی فرد به این بیماری آگاه 
 شـوند و زودتر اقدامات پیشـگیرانه را آغاز کنند که انجام به موقع این اقدامات به نوبه خود می تواند به جلوگیری از سـکته افراد 

نیز منجر شود.

|استفادهازهوشمصنوعیبرایپیشبینیابتالبهفیبریالسیوندهلیزی

شهرداری نیر
 به اسـتناد مجوز شماره 1400/47۹شـورای اسالمی شهر درنظر 
دارد نسـبت به اجاره به شـرط تملیک قسـمتی از زمین قطعه 
شـماره 10 واقـع در شـهرك صنعتی بـه متـراژ 2000 متر مربع 
متعلق به شـهرداری جهـت احـداث کارگاه / کارخانه تولیدات 
 محصوالت مواد شوینده و بهداشتی به قیمت پایه اجاره ماهیانه
 8.000.000 ریـال از طریـق مزایـده عمومـی در درگاه سـامانه 
  www.setadiran.ir تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس 
اقـدام نمایـد کلیه مراحـل برگزاری مزایـده از دریافت اسـناد 
 مزایـده تا ارائـه پیشـنهاد مزایده گـران و بازگشـایی پاکت ها

 انجام خواهد شد.

شهرداری نیر
شـهرداری نیر به استناد مجوز شـماره 1400/47۹شورای اسالمی 
شـهر درنظر دارد نسـبت به اجاره به شـرط تملیک قسـمتی از 
زمیـن قطعه شـماره 17 واقع در شـهرك صنعتی به متـراژ 840 
متر مربـع متعلق به شـهرداری احداث کارگاه /کارخانه سـاخت 
درب هـای چوبـی پرسـی و نصب دکوراسـیون چوبـی به قیمت 
پایـه اجـاره ماهیانـه 3.360.000ریـال از طریق مزایـده عمومی 
 در درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت )سـتاد( به آدرس
 www.setadiran.ir اقدام نماید کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت 
 اسـناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها

 انجام خواهد شد.

شهرداری نیر
شـهرداری نیر بـه اسـتناد مجـوز شـماره 1400/47۹شـورای 
اسـالمی شـهر درنظر دارد نسـبت به اجـاره به شـرط تملیک 
قسـمتی از زمیـن قطعـه شـماره 17 واقع در شـهرك صنعتی 
بـه متـراژ 1800 متر مربـع متعلق به شـهرداری جهـت احداث 
کارگاه / کارخانـه تولیـدات محصـوالت mdf وچوبی به قیمت 
پایه اجاره ماهیانـه 7.200.000 ریال از طریـق مزایده عمومی در 
 درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت )سـتاد( به آدرس
www.setadiran.ir اقـدام نماید کلیه مراحل برگزاری مزایده از 
دریافت اسـناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی 

پاکت ها انجام خواهد شد. 

شهرداری نیر
شـهرداری نیر بـه اسـتناد مجـوز شـماره 1400/47۹شـورای 
اسـالمی شـهر درنظر دارد نسـبت به اجـاره به شـرط تملیک 
قسـمتی از زمیـن قطعـه شـماره 8 واقـع در شـهرك صنعتی 
بـه متـراژ 2۵0 متر مربـع متعلق به شـهرداری جهـت احداث 
سـوله جمـع آوری و تفکیـک ضایعات شـهری به قیمـت پایه 
اجـاره ماهیانـه 1.000.000 ریـال از طریـق مزایـده عمومـی در 
 درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت )سـتاد( به آدرس
www.setadiran.ir اقدام نمایـد کلیه مراحل برگزاری مزایده از 
دریافت اسـناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی 

پاکت ها انجام خواهد شد. 
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دوشنبه  16 خرداد 1401    شماره  6313
دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره 3000141427 در میان بگذارید.

آفتاب یزد - رضا بردســتانی: یک استاد تاریخ و روابط بین الملل 
دانشگاه با اشاره به تحوالت سیاسی در انگلستان بدون مردود دانستِن 
برکنارِی بوریس جانســون به این موضوع اشاره می کند که: »اگرچه 
انگلیســی ها در سیاســت بی مالحظه و بی تعارف هستند اما بسته به 
شــرایِط موجود و بحران اوکراین، اندکی بعید به نظر می رسد که رأی 
به برکنارِی نخســت وزیر انگلستان داده شود اما این که بعید است به 

منزله ی منتفی دانستن این موضوع نیست.« 
علی بیگدلی کارشناس مسائل اروپا و غرب، در گفتگوی خود با آفتاب 
یزد ضمن تاریخی دانســتِن اختالفات سیاسی روسیه و بریتانیا اظهار 
می دارد: »اختالفات سرزمین تزارها و بریتانیا، سبقه ای ۲۰۰ساله دارد 
اما همواره انگلیسی ها با گذشت و مالحظه با روس ها برخورد کرده اند؛ 
مرز طوالنی با ایران و چین، همجواری با تبت و ارتباطات آن ها با هند، 
پاکســتان و افغانستان از دالیلی بوده که میزاِن این اختالفات هرگز از 

نقطه ی تعادل خارج نشود.« 
این استاد دانشگاه با تند و خصمانه خواندِن لحن »جانسون« در مواجهه 
با روســیه و پوتین خاطرنشان می ســازد: »اگرچه بحران اوکراین به 
روزهای حساسی رسیده اما تمام مسئله ی انگلستان و اروپا، قطعا پایان 

دادن به این بحران بزرگ نیز نیست.« 

< پس لرزه های رسوایی »پارتی گیت«؛ 
       چه سرنوشتی در انتظار نخست وزیر بریتانیا است؟ 

بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا روزهای سختی را پیِش رو دارد؛ 
که می تواند به برکناری او از ریاست حزب محافظه کار و آغاز رایزنی ها 

برای یافتن جانشین او منتهی شود. 
اگرچه جلسه رای اعتماد اعضای حزب محافظه کار نیازمند ارائه رسمی 
درخواست حداقل ۵۴ نماینده این حزب است اما سه سناریو پیِش روِی 

نخست وزیر محافظه کار بریتانیا قرار دارد: 
۱- در حالــی که بریتانیا در حال برگزاری جشــن های ۷۰ ســالگی 
ســلطنت ملکه الیزابت است، بوریس جانسون در تالش برای متقاعد 
کردن نمایندگان مخالف خود در حزب محافظه کار است تا بتواند دوره 
 نخست وزیری خود را به بیش از ۳ سال برساند. اما نمایندگانی که خواهان 
برکناری او هستند، مدعی اند که شمار آن ها به حدنصاب ۵۴ تَن رسیده 
اســت. اما با توجه به این که شــمار نامه های رسیده به رئیس کمیته 
۱۹۲۲ محرمانه است، این امیدواری برای آقای جانسون وجود دارد که 
از برگزاری جلسه رای اعتماد نجات یابد. او همچنین این خوش بینی 
را دارد که نتایج شکست احتمالی حزبش در انتخابات میان دوره ای ۲۳ 
ژوئن در تیورتون و هونیتون و ویکفیلد خیلی فاجعه بار نباشد تا ریاست 
او بر حزب محافظه کار و حضورش در کسوت نخست وزیری تا رخداد 

بحران بعدی برقرار بماند. 
۲ - روزنامه ساندی تایمز مدعی شده که شمار مخالفان آقای جانسون 
در حزب محافظه کار که درخواست رسمی برگزاری جلسه رای اعتماد را 
به کمیته ۱۹۲۲ ارائه کرده اند از مرز ۵۴ نفر گذشته و حتی این کمیته 
روز چهارشــنبه آینده را برای برگزاری این جلسه در نظر گرفته است. 
البته برخی تحلیلگران مسائل سیاسی بریتانیا معتقدند که برگزاری این 
جلسه در هفته آینده به نفع آقای جانسون خواهد بود چرا که پیش از 
مشخص شــدن نتایج انتخابات میان دوره ای که به احتمال زیاد تاثیر 
رســوایی پارتی گیت بر اعتماد عمومی به حزب محافظه کار را بیش از 
پیش عیان خواهد کرد، کار آقای جانسون برای جلب نظر دوباره اکثریت 
نمایندگان حزب محافظه کار ساده تر خواهد بود و او همچنان شانس 

باقی مانده در سمت خود را خواهد داشت. 
۳- اما به هر حال این احتمال نیز وجود دارد که آقای جانسون موفق 
به کسب دوباره رای اعتماد اکثریت نمایندگان هم حزبی خود نشود که 
در این صورت از رهبری حزب کنار گذاشته می شود و رقابت تازه ای در 
تابستان آینده برای تعیین رئیس جدید حزب محافظه کار و نخست وزیر 

جدید بریتانیا شکل خواهد گرفت. 

< آیا جانسون با یک کودتای انگلیسی نخست وزیر شده است؟ 
ماریا زاخاروا، ســخنگوی وزارت خارجه روسیه در کانال تلگرامی خود 
نوشت: رسوایی سیاسی داخلی دیگری در لندن رخ داد. مکاتبات رئیس 
سابق ســرویس اطالعاتی ام آی ۶، ریچارد دیرالو، با مقامات بلندپایه 

بلوک قدرت دولت بریتانیا و فعاالن مدنی فاش شد. 
زاخاروا می نویسد: پیشــینه: بریتانیا در ۲۰۱۹-۲۰۱۸ اتحادیه اروپا را 
ترک می کند، مذاکرات طوالنی و بســیار دشواری با بروکسل در مورد 
پارامترهای »جدایی« در جریان اســت. به گفتــه تعدادی از مقامات 
امنیتی به رهبری دیرالو، نخست وزیر ترزا می بسیار آرام است، برنامه او 

بسیار »نرم« است، الزم است رئیس کابینه جایگزین شود. 
زاخاروا ادامه می دهد: کل عملیات تغییر رئیس کابینه توسط »پول های 
قدیمــی« - تیموتی و مری کلود - اشــراف زاده هایی که در دهه های 

گذشــته در بهشت مالیاتی جرسی ساکن شــده اند، حمایت می شد. 
خود روزنامه نــگاران اعتراف می کنند که یافتن چنین افراد ثروتمند 
نامحسوســی دشوار اســت، آن ها عمداً از ذکر نام خود در شبکه های 
اجتماعی و اینترنت پرهیز می کنند و در مکاتبات در مورد آن ها گفته 
می شــود: آن ها خود را به خوبی به ویژه در گفتگوهای مخفیانه ثابت 
کرده اند. بنابراین، آن ها به طور ایده آل برای نقش »کیســه های پول« 
مناسب بودند و هر ماه برای تهیه »محصوالت« پول اختصاص می دادند 

)صحبت از سازش و افترا است(. 
زاخاروا نوشت: اکنون روشــن است که چرا فقط دانش او )لیز تراس( 
می تواند جای خــود را به کنترل پذیری او بدهــد. ظاهراً لیز در دهه 
۹۰ مورد توجه قرار گرفت و در طول زندگی خود هدایت می شــود و 
دیدگاه هــا و لفاظی های خود را در صورت لزوم و برخالف اصول گفته 
شده قبلی تغییر می دهد. دیگر سؤالی وجود ندارد که چرا او چیزی را 

می گوید که اصالً نمی فهمد. 

< پوتین دسِت خالی از اوکراین خارج نمی شود
علی بیگدلی در واکنش به تحوالت انگلســتان، فشارها برای برکناری 
یا کناره گیری »بوریس جانســون« و جانشینی احتمالِی »لیز تراس« 
به آفتاب یزد می گوید: به بحران اوکراین از دو منظر می توان نگریست: 
الف - روس ها نتوانســتند طی صد روزی که از آغاز جنگ می گذرد به 

هیچ دستاوردی دست پیدا کنند که علی الظاهر نیز این چنین است
ب - روس های صبور و زیرک با طوالنی تر شدِن بحران و ویران کنندگِی 

به طول انجامیدن این بحران - به خودی خود - تقریباً به تمامی اهداف 
نظامِی خود دســت پیدا کرده و دقیقاً به خطی که برای دسترسی به 
آب های آزاد دنیا نیاز داشتند دست پیدا کرده اند ضمن آن که برکناری 
زلنسکی از اریکه ی قدرت یکی از دِم دستی ترین دستاوردهایی است 

که روس ها به آن توجه نشان داده اند. 
این اســتاد روابط بین الملل دانشگاه ادامه می دهد: در این که بوریس 
جانسون تحت فشار برای برکناری یا کناره گیری است تردیدی نمی توان 
داشــت اما اروپا و غرب در موقعیتی نیست که وسِط غائله ی اوکراین 

شاهد یک جا به جایی بزرگ در صحنه ی سیاسی انگلستان باشد. 
بیگدلی معتقد اســت: در این که روس ها پشــت صحنه ی برکناری 
جانسون را هدایت می کنند شکی نیست اما این که آن ها بخواهند »لیز 
تراس« را جانشین جانسون کنند اندکی خوش بینانه به نظر می رسد 
چون خانم تراس در حوزه ی کاری خود اصالً موفق نبوده و بعید به نظر 

می رسد که بتواند روی صندلی جانسون بنشیند. 
این تحلیلگر مســائل اروپا و غرب به این نکته نیز اشاره دارد که: بارها 
گفته ام بازهم می گویم؛ محال است پوتین دست خالی اوکراین را ترک 
کند و همانطور که در مصاحبه های قبلی خود بدان اشــاره کرده ام و 
»مکرون« نیز تلویحاً بر همین نکته اذعان داشته است؛ غرب عمیقاً باید 
از تحقیر روسیه ی پوتین فاصله بگیرد ضمن آن که »سر به سِر« پوتین 

و کرملین گذاشتن را نه به نفِع اروپا می دانم و نه به نفع دموکرات ها! 

< نبردی نظامی یا جنگ گندم؟! 
علی بیگدلی که خود از روزنامه نگاران با سابقه است با دست گذاشتن 
به تغییر آهنگ بحراِن اوکراین از یک بحران نظامی نیمه تمام به یک 
بحران غذایِی تمام عیــار به آفتاب یزد گفت: در تحلیل ها می خوانیم 
پاشــنه ی آشیل روس ها مسائل اقتصادی اســت اما همین اقتصاد با 
تأثیری بومرنگی، نه تنها اروپا را درگیر مسائل عدیده ای کرده است که 
اینک جهان در لبه ی پرتگاهِ ورود به دورانی ســخت در حوزه ی تامین 
انرژی، گندم و دیگر مایحتاجی است که ممکن است نیمی از جهان را 

به چالش و تنش های آزاردهنده پیوند بزند. 
بیگدلی می افزاید: اینک با نزدیک تر شــدن به انتخابات میان دوره ای 
کنگره در آمریکا و نیز وضعیت متزلزِل بوریس جانسون در انگلستان 
شاید بتوان معنای این تهدید روس ها را که: »اگر »گندم« می خواهید 

بحران اوکراین را تمام کنید« فهمید. 
وی در تحلیلی تاریخی سیاســی ضمِن اشــاره به ســبقه و سابقه ی 
اختالفات روس ها و انگلیسی ها خاطرنشان می سازد: روسیه یک نبرِد 
تمام عیارِ نظامی را به یک نبرد تمام عیار غذایی تبدیل کرده اســت 
موضوعی که می تواند دست باال و برگ برنده ی والدیمیر پوتین باشد 
جایی که حتی برای توافق عالوه بر ۲۰ درصد خاک اوکراین، برکناری 

بوریس جانسون نیز از شروط پایان درگیری ها در شرق اروپا باشد. 
بیگدلی در ادامه ی این گفتگو اظهار می دارد: فرض صد در صد اشتباهی 
اســت که خیال کنیم حاال که محافظه کاران و بوریس جانســون به 

بن بست رسیده اند نوبت به حزب کارگر خواهد رسید از دو منظر: 
- نخست این که اساساً حزب کارگر در اوج ضعف قرار دارد و به دست 
گرفتِن اوضاع در چنین شرایطی که اروپا و جهان درگیِر بحران اوکراین 

است اصال به صالح نیست
- دو دیگر این که نســل جوان انگلستان چندان دِل خوشی از این دو 
حزب ندارند که در چنین وضعیتی این رویگردانی نسل جدید بیشتر از 

آن که به ضرر محافظه کاران باشد به ضرر حزب کارگر است. 

< عقب نشینی آمریکا از به رسمیت شناختِن استقالل تایوان
       پیامی آشکار به اوکراین و زلنسکی است! 

علی بیگدلی استاد تاریخ و روابط بین الملل دانشگاه با اشاره به سخنرانی 
هنری کیسینجر در نشســت داووس و به میان کشیدن این موضوع 
که »خاک« بدهید تا جنگ تمام شــود از سوی بایدن به این موضوع 
می پردازد که تمامی این رویدادها و موضع گیری ها نشان می دهد غرب 
و آمریکا نیز فهمیده اند که روس ها آن چنان هم دست و پا بسته نیستند. 
این اســتاد دانشــگاه می افزاید؛ کیســینجر وقتی می گوید: »به خط 
قرمزهای امنیتی ابرقدرت ها باید احترام گذاشت« یعنی: نه به بهانه ی 
تایوان باید با چین شاخ به شاخ شد نه به اسم حمایت از اوکراین رو در 
روی روسیه ایستاد به تعبیری درست تر، ابرقدرت ها برای مدتی طوالنی 

نمی توانند در بحران و تنش به سر ببرند. 
بیگدلــی در بخش پایانی این مصاحبه با اشــاره بــه این واقعیت که: 
بحران اوکراین یک قربانی بزرگ می خواهد بزرگتر از »زلنســکی« در 
حد و قواره ی بوریس جانسون رهبر حزب محافظه کار و نخست وزیر 
انگلستان! این مسئله را نیز از امتیازاتی به شمار می آورد که پوتین در 
مواجهه با افکار عمومی روسیه، دوما و منتقداِن حمله به اوکراین ارائه 

خواهد داد و به آن خواهد بالید.

علی بیگدلی، استاد تاریخ و روابط بین الملل دانشگاه در گفتگو با آفتاب یزد: 

برکناریبوریسجانسونبعیداستامامنتفینیست!
بحران اوکراین یک قربانی بزرگ می خواهد؛ بزرگتر از »زلنسکی« در حد و قواره ی بوریس جانسون رهبر حزب محافظه کار و نخست وزیر انگلستان!

ارتش کره جنوبی اعالم کرد که همسایه شمالی اش ۸ موشک بالستیک 
را که نوع آن مشــخص نیست به ســمت دریا در سواحل شرقی این 
کشور شلیک کرده است. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، 
ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در بیانیه ای اعالم کرد: کره شمالی 

۸ موشک بالستیک به سمت دریای شرقی شلیک کرد. گارد ساحلی 
ژاپن هم شلیک این پرتابه نامشخص به سمت دریای شرقی را تایید 
کرد. طبق گزارش این منابع رئیس، ستاد مشترک ارتش کره جنوبی 
گزارش داده که این موشک ها از منطقه سونان در پیونگ یانگ پایتخت 

کره شمالی و یک روز پس از آن که کره جنوبی و ایاالت متحده اولین 
تمرین نظامی مشترک خود را با حضور یک ناو هواپیمابر آمریکایی در 
بیش از چهار ســال به پایان رساندند، شلیک شده است. خبرگزاری 
کیودو ژاپن هم به نقل از یک منبع دولتی اعالم کرد که کره شمالی 
چندین موشک شلیک کرده است. این پرتاب همچنین پس از بازدید 

سونگ کیم، نماینده ویژه ایاالت متحده از سئول، انجام شد.

والدیمیر پوتین گفت، اگر واشنگتن موشک های 
دوربرد به کی یف تحویل دهد، مسکو اهداف نظامی 
که تاکنون هدف گرفته نشده را هدف می گیرد. 
به گزارش ایسنا، والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روســیه در مصاحبه با شبکه »روسیه ۱« گفت: 
»بله، موشک ها در این مورد ضروری هستند. اما اگر 
به کی یف تحویل داده شوند، ما نتیجه گیری های 
مناســبی خواهیم گرفت و سالح های خود را به 
اندازه کافی برای حمله بــه آن اهدافی که هنوز 

هدف نگرفته ایم، مستقر خواهیم کرد.« 
پوتین تاکید کرد: ارســال ســامانه موشــکی 
چندپرتابــی )MLRS( آمریکا بــه اوکراین با 
بازگرداندن تلفات تجهیزات نظامی اوکراین مرتبط 
است و در واقع این چیزی را تغییر نمی دهد. در 
آغاز عملیات ویژه روسیه، ارتش اوکراین حدود 
۵۱۵ موشک انداز چندگانه داشت که ۳۸۰ فروند 
از آن ها منهدم شــد، اما برخی از آن ها بازسازی 
یا از انبار خارج شــدند و در حال حاضر کی یف 
حدود ۳۶۰ واحــد از این تجهیزات دارد. پوتین 
همچنین افزود: پهپادهای شناسایی اوکراینی که 

از ابتــدای عملیات ویژه در آنجا پرواز می کردند، 
همگی ساخت خارجی هستند. تحویل تسلیحات 
بیشتر غربی به اوکراین تنها با هدف طوالنی شدن 

درگیری تا حد امکان انجام می شود. 
رئیس جمهور روســیه تاکید کرد که روســیه 
برنامه ای برای اشــغال خــاک اوکراین ندارد. او 
توضیح داد که هدف روسیه حفاظت از افرادی 
اســت که به مدت ۸ ســال مورد آزار و اذیت و 
نسل کشی رژیم کی یف قرار داشتند. او با اشاره به 
برتری نظامی روسیه در مقابل نیروهای اوکراینی 
گفــت: نیروهای ضــد هوایی ما ده ها ســامانه 
تســلیحاتی اوکراینی را به راحتی نابود کرده و 
آن ها را مانند آجیل خرد می کنند. رئیس جمهور 
روســیه با تایید انهدام ده ها فروند از تسلیحات 
ارسالی آمریکا به اوکراین گفت: مسکو به راحتی 
بــا این موضوع کنار آمــده و تا همین حاال هم 
موفق شده ده ها سامانه غربی که تحویل اوکراین 
داده شــده را نابود کند. پوتین هشــدار داد که 
نیروهای روسیه هر سالحی را که واشنگتن به 

اوکراین ارسال کند، نابود خواهند کرد. 

وزیر خارجه ســابق قطر در سخنانی مهم ترین 
اهداف ســفر احتمالی رئیس جمهوری آمریکا 
را فشــار بــرای عادی ســازی روابط بــا رژیم 
صهیونیســتی و کاهش بهای نفت عنوان کرد. 
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه القدس العربی، 
حمد بن جاسم آل ثانی، وزیر خارجه سابق قطر 
در سخنانی درباره ســفر احتمالی جو بایدن، 
رئیس جمهوری آمریکا به منطقه و اهداف این 
سفر اظهار کرد که هدف از این سفر تسریع در 
روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و 

فشار برای کاهش بهای نفت است. 
وی درباره برنامه ریزی برای دیدار بایدن با رهبران 
برخی کشــورهای عضو شورای همکاری خلیج 
فارس و رهبران مصر، عــراق و اردن اظهارکرد: 
اخیراً اخباری مبنی بر احتمال دیدار جو بایدن 
با سران کشــورهای شــورای همکاری خلیج 
 )فارس( و سران مصر، عراق و اردن منتشر شده 
اســت. پیش از برگزاری این گونه نشســت ها 
هماهنگی و تفاهماتی درباره دســتور کار آن ها 
انجام می شود کشــورهای عربی شرکت کننده 

در این نشســت ها باید از قبل هماهنگ بوده و 
مشورت کنند و به نظر می رسد که این اتفاق رخ 
داده است. حمد بن جاسم افزود: در مورد سخنان 
رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه تا زمانی که 
پیشرفتی در روابط اسرائیل و برخی کشورهای 
شــورای همکاری خلیج )فارس( حاصل نشود، 
به نشست با سران آن ها نمی رود، باید گفت این 
همان چیزی است که برای انتخابات میان دوره ای 
آتی مجلس نمایندگان آمریکا و سنا الزم است، 
اما تا آنجایی که من می دانم روی برخی چیزها 

)در این باره( توافق شده است. 
وی ادامــه داد: مــن میدانم که این ســفر بر 
مشکل افزایش بهای نفت متمرکز خواهد بود؛ 
چراکه آمریکایی هــا می خواهند کاهش بهای 
نفت موضوع اصلی در دســتور کار سفر بایدن 
باشد. این مقام سابق قطری همچنین به سران 
کشــورهای عرب حوزه خلیج فــارس که قرار 
اســت با بایدن دیدار کننــد توصیه کرد که از 
رئیس جمهوری آمریکا بخواهند آن ها را نیز زیر 

پوشش چتر هسته ای خود قرار دهد. 

سیاسی

< روزنامه س��اندی تایمز مدعی شده که 
ش��مار مخالفان آقای جانس��ون در حزب 
محافظه کار که درخواست رسمی برگزاری 
جلس��ه رای اعتماد را به کمیته ۱۹۲۲ ارائه 
کرده اند از مرز ۵۴ نفر گذشته و حتی این 
کمیته روز چهارشنبه آینده را برای برگزاری 

این جلسه در نظر گرفته است

< بارها گفته ام ک��ه »پوتین« برای »غرب« 
هرگز »لقمه« ی آس��انی ب��رای فرودادن 
نیس��ت حاال دیگر برای بای��دن هم ثابت 
شده که سر به سر پوتین گذاشتن عواقب 

خطرناکی می تواند در بر داشته باشد! 

< کیس��ینجر وقت��ی می گوی��د: »به خط 
قرمزهای امنیت��ی ابرقدرت ها باید احترام 
گذاشت« یعنی: نه به بهانه ی تایوان باید با 
چین شاخ به شاخ شد نه به اسم حمایت از 

اوکراین رو در روی روسیه ایستاد

< روس��یه یک نبرِد تمام عیاِر نظامی را به 
یک نب��رد تمام عیار غذای��ی تبدیل کرده 
اس��ت؛ موضوعی که می تواند دست باال و 
برگ برنده ی والدیمیر پوتین باش��د جایی 
که حتی برای توافق عالوه بر ۲۰ درصد خاک 
اوکراین، برکناری بوریس جانس��ون نیز از 
شروط پایان درگیری ها در شرق اروپا باشد

آمریکا

ناتو

فرانسه

منطقه

به گفتــه منابع مطلع، حمله روســیه به اوکراین 
موجب بازنویسی اساســی استراتژی امنیت ملی 
دولت بایدن شده است. به گزارش ایسنا، به نقل از 
شبکه خبری بلومبرگ، نسخه های اولیه متن، که 
هنوز در حال نهایی شدن است، نشان می دهد که 
چگونه اولویت های دولت در واکنش به جنگ پوتین 
در اوکراین و مشارکت رو به رشد بین پکن و مسکو 
تغییر می کند. انتشار این سند که در ابتدا برای ژانویه 
گذشته برنامه ریزی شده بود، پس از اینکه مقامات 
آمریکایی به این باور رســیدند که احتمال حمله 
روسیه به اوکراین وجود دارد، به تعویق افتاد. منابع 
گفتند که اکنون این سند به طور قابل مالحظه ای 
بازنویسی می شود تا منعکس کننده راه هایی باشد که 
جهان از زمان شروع جنگ تغییر کرده است. هنوز 
مشخص نیست که سند مذکور چه زمانی منتشر 
می شود و یکی از افراد مطلع تاکید کرد که ممکن 
است همچنان تغییراتی در کار باشد. پیش نویس 
جدید سند بر اهمیت اروپا و آسیا برای منافع امنیت 
ملی ایاالت متحده تأکید می کند؛ این تغییری از 
نسخه قبلی است که بیشتر بر چین و آسیا متمرکز 
بود. به گفته منابع، این ســند به جای کم اهمیت 

جلــوه دادن اهمیت چین، اســتدالل می کند که 
رویدادهای اروپا و آسیا به طور پیچیده با هم مرتبط 
هستند. استراتژی امنیت ملی آمریکا که به دست هر 
دولت از زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان تهیه 
شده است، یکی از مهم ترین روزنه ها به تفکر کاخ 
سفید در مورد مسائل سیاست خارجی را نمایش 
می دهد.  این سند که به دستور کنگره تهیه شده 
است، برای کمک به قانونگذاران آمریکایی در ارزیابی 
اولویت های بودجه دولت برای امنیت ملی طراحی 
شده است؛ برای روشن کردن روابط ایاالت متحده 
با متحدان، شرکا و دشــمنان و اطمینان حاصل 
کردن از این اســت که نمایندگان سراسر دستگاه 
امنیت ملــی ایاالت متحده بــا همتایان خارجی 
یک صدا صحبت می کنند. سخنگوی شورای امنیت 
ملی آمریکا در این رابطه اظهارنظری نکرده است. 
منابع مطلع در ادامه گفتند، تمرکز دولت بایدن بر 
ماهیت به هم پیوسته اروپا و آسیا همچنین ناشی 
از شــناخت فزاینده مشارکت بین پکن و مسکو و 
همچنین تمایل کشــورهای آسیایی مانند ژاپن و 
کره جنوبی برای تحریم مســکو به دلیل حمله به 

اوکراین بوده است.

دبیرکل ناتو به دنبــال دیدار با رئیس جمهوری 
آمریکا در کاخ سفید، به خبرنگاران گفت: جنگ ها 
ذاتا غیرقابل پیش بینی هستند و بنابراین ما فقط 
باید برای مدت طوالنی آماده باشــیم. به گزارش 
ایســنا، به نقل از صدای جدیــد اوکراین، ینس 
اســتولتنبرگ، دبیرکل ناتو گفــت: اوکراینی ها 
برای دفاع از کشور خود بهای سنگینی پرداخت 
می کنند اما روسیه نیز تلفات سنگینی متحمل 

شده است. 
وی افــزود: این جنگ به احتمــال زیاد ازطریق 
گفت وگو پایان می یابد. آنچه در جریان مذاکرات 
رخ می دهد شــدیدا به اوضــاع در میدان جنگ 
بستگی دارد. استولتنبرگ در پاسخ به این سوال 

 که آیا اوکراین از سوی غرب تحت فشار است تا 
 از دست دادن قلمرو خود به منظور انجام مذاکرات 
صلح را بپذیرد یا خیر، گفت: تصمیم گیری درباره 
آنچه که اوکراین باید بپذیرد یا از آن امتناع کند 
برعهده ما نیســت. دبیرکل ناتو درباره اینکه آیا 
این ائتالف در مورد اســکورت های دریایی برای 
صادرات غالت آزاد شده مشغول گفت وگو است 
یا خیر، هیچ اظهارنظری نکرد و تنها گفت: من از 
تالش ها برای یافتن راهی به منظور صادرات غالت 
بیشتر استقبال می کنم. وی افزود: راحت ترین راه 
برای خارج کردن غالت بیشتر و کاهش فشار بر 
قیمت مواد غذایی این است که والدیمیر پوتین، 

رئیس جمهور روسیه به این جنگ پایان دهد.

امانوئــل ماکرون، رئیس جمهور فرانســه گفت: 
»خیلی مهم است که روسیه تحقیر نشود تا پس 
از پایــان جنگ در اوکراین، بتوان به یک راه حل 
دیپلماتیک دست پیدا کرد.« به گزارش ایسنا به 
نقل از رویتــرز، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور 
فرانسه گفت که والدیمیر پوتین، همتای روس او 
با حمله به اوکراین مرتکب یک »اشتباه تاریخی 

و اساسی« شده و اکنون »منزوی« است. 
ماکــرون در مصاحبه با یک روزنامه فرانســوی 
گفــت که وی بــه پوتین تاکید کــرده بود که 
»یک اشتباه تاریخی و اساسی در حق مردمش، 
خودش و تاریخ« مرتکب شده است. وی گفت: 
»فکــر می کنم پوتین خــودش را منزوی کرده 
است. ولی منزوی شدن یک چیز است، اما اینکه 
بتوان از آن خارج شد، مسیر دشواری است.« او 
گفت که روســیه نباید »تحقیر شود... تا روزی 

که جنگ متوقف شود، بتوان از طریق ابزارهای 
دیپلماتیک راهی برای برون رفت پیدا کرد.« وی 
افزود که »به این نتیجه رسیده است که فرانسه 
می تواند به عنوان یک قدرت میانجی عمل کند.« 
اما کی یف درخواست ماکرون برای تحقیر نکردن 
روســیه را محکوم کرد. دیمیتــرو کولبا، وزیر 
امور خارجه اوکراین درخواســت ماکرون برای 
خودداری از »تحقیر« روســیه را محکوم کرد و 
گفت که با این موضع تنها فرانسه تحقیر می شود. 
کولبا در توییتی نوشت: »درخواست برای پرهیز 
از تحقیر روسیه فقط می تواند فرانسه یا هر کشور 
دیگری را تحقیر کند چراکه این روسیه است که 
خود را تحقیر می کند. همه ما بهتر اســت روی 
این موضوع تمرکــز کنیم که چگونه می توانیم 
روسیه را ســر جای خود بنشانیم. این موضوع 

باعث صلح و نجات زندگی می شود.«

روزنامه عبری »معاریو« گزارش داد، زرادخانه 
موشــکی حــزب اهلل لبنان با برخــورداری از 
۱۰۰هزار موشک، خطرات مخرب در رویارویی 
احتمالی با جبهه داخلــی در لبنان را افزایش 
می دهد. به گزارش ایســنا، روزنامه معاریو در 
گزارش خود توضیح داد، برآوردها حاکی از آن 

است که حزب اهلل در آستانه جنگ دوم لبنان 
۱۵ هزار موشــک در اختیار داشــت و حدود 
چهار هزار موشــک به ســمت شمال شلیک 
کرد. امــروز طبق ارزیابی مقام هــای امنیتی 
رژیم صهیونیستی حزب اهلل بیش از ۱۰۰ هزار 

موشک دارد.

در سوگ عزیزمان آقای دعایی
ادامه از صفحه اول:

... وجود شما سرمایه معرفتی خانواده رسانه است 
و چقدر خوب است که ما درکنار شما هستیم و 
چقدر خوب است که تحبیب قلوب می کنید و در 
لحظات ســخت و پر مخاطره همه را درکنار هم 

مورد لطف و مرحمت قرار می دهید.
درمورد آقای دعایی و آنچه او در خدمت به انقالب 
و امام و رهبری و شهدا و... جامعه رسانه ای کشور 

کــرد صفحات زیادی به نــگارش در خواهد آمد 
و خاطرات شنیدنی بســیاری گفته خواهد شد 
 من هــم به گوشــه ای از آن در این مجال کوتاه 

اشاره کردم.
امروز جــای آقای دعایی بین ما خالی اســت و 
باورکردنی نیســت که جلسه ای از مدیران رسانه 
باشد و آقای دعایی نباشد و حتما همه همکاران من 
این را شهادت می دهند که صفای جلسات بدون 
 او بسیار سخت است زیرا دعایی عزیز همه بود و 

خواهد بود - یادش گرامی

مرحوم دعایی 
و جذب حداکثری

ادامه از صفحه اول:
این روزنامه در تمام تحوالت ریز و درشت 
سیاسی و کوران مســائل عجیب و غریب 
طی ســال های دور، بــر روی ریل اعتدال 
حرکت کرد و از آن خارج نشــد. بطوریکه 
در مسائل سیاسی که طبعا روزنامه های چپی 
و راســتی موضع گیری های مختص به خود 
را اتخاذ می کردند، رسمی ترین، نرم ترین و 
اعتدالی تریــن موضع گیری ها از آن روزنامه 

اطالعات و مرحوم دعایی بود. در خصوص 
مشی سیاسی مرحوم دعایی و روزنامه منتسب 
به ایشــان باید عرض کنــم که نماد جذب 
حداکثری بودند. به عبارت دیگر ایشان سعی 
داشتند کسی از دایره و قطار انقالب و نظام 
خارج نشــده و همواره آشتی برقرار باشد. 
از همیــن رو بود که ارتباط نزدیکی با تمام 
جناح ها و فعالین سیاسی داشتند و هیچ وقت 
 ارتباط خــود را با هیچ یــک از جریان ها 

قطع نکردند. 
در پایان، این ضایعه را به خانواده، نزدیکان، 
دوستداران و همراهان مرحوم حجت االسالم 

دعایی تسلیت عرض می نمایم.

مازوخیستهای  سیاسی
ادامه از صفحه اول:

این ســیاه نمایی به حدی شدت می گیردکه اگر 
هرچه از نکات منفی و مشــکالت بیشتر بگویی 
بیشتر مورد استقبال بخشی از جامعه قرار میگیری 
و اما اگر از نکات مثبت و دستاورد امیدوارکننده در 
ابعاد مختلف حرفی بزنی به دیده شک و تردید به 
تو نگاه میکنند. این نوع از مازوخیسم رفته رفته 
در صورت عدم مقابله مــا را دچار هویت زدایی و 

خود حقیربینی می نماید و در صورت توفیق در 
حرکات بستر نومیدی جمعی را در سراسر جامعه 

پهن میکند. به قول امیل سیوران: 
»ناامیدی جمعی مهم ترین عامل انهدام ملت هاست 
و ملتی که دچار آن میشود هرگز نخواهد توانست 

دوباره روی پای خود بایستد.« 
از ایــن رو باید در کنار دشــواری ها و تاریکیها، 
روشــنایی ها و ســهولت ها را هم دید وبا مبارزه 
بی امان با فساد و رانت و تبعیض بی عدالتیها، امید 

و پیروزی را به جامعه بر گرداند.
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پوتین: 

به کی یف موشک دور برد بدهند
اهدافی را که تاکنون هدف نگرفته ایم می زنیم

حمد بن جاسم: 

فشار برای سازش با اسرائیل و کاهش بهای نفت
اهداف اصلی سفر بایدن به منطقه هستند

کره شمالی ۸ موشک بالستیک شلیک کرد

جنگ اوکراین، بایدن را مجبور به بازنویسی استراتژی امنیتی آمریکا کرد

استولتنبرگ: جنگ در اوکراین به »جنگ فرسایشی« تبدیل شده است

ماکرون: نباید روسیه را تحقیر کرد
کی یف: با این موضع تنها فرانسه تحقیر می شود

معاریو: حزب الله ۱۰۰ هزار موشک دارد



ویژگی جدید اینستاگرام؛
کودکان گمشده ردیابی می شوند

اپلیکیشــن اینســتاگرام از راه اندازی ویژگی 
جدیدی خبر داد که امکان جستجوی کودکان 
گمشــده در منطقه خــود را فراهم می کند. به 
گزارش ایلنا؛ اپلیکیشن اینستاگرام از راه اندازی 
ویژگی جدیدی خبر داد که امکان جســتجوی 
کودکان گمشده در منطقه خود را فراهم می کند 
 و امارات متحده عربی جزو کشورهایی خواهد بود
که ایــن ویژگــی در آن راه اندازی می شــود. 
اینستاگرام در بیانیه ای اعالم کرد که این ویژگی 
جدید »Amber Alert« نام دارد و هشدارهایی 
را به کاربران ارائه می دهد تا اعالن های مربوط به 
کودکان ناپدید شــده در منطقه خود را ببینند 
و به اشــتراک بگذارند. سایت بتا ویژگی جدید 
خــود را راه اندازی کرد و طی چند هفته آینده 
به طور کامل در ۲۵ کشور در سراسر جهان در 
دسترس باشد. این ویژگی جدید از چهارشنبه 
گذشته به اجرا درآمده است و در دو هفته آینده 
در ۲۵ کشــور از جمله امارات متحده عربی به 
عنوان یک کشور عربی در دسترس خواهد بود. 
قابل ذکر است که همین ویژگی از سال ۲۰۱۵ در 
فیس بوک در دسترس بود که موفقیت چشمگیری 
 در کمک بــه مقامات امنیتی در یافتن کودکان 
گمشده به دست آورده است. ویژگی جدید کاربر 
را ملزم می کند تا آن را در حســاب کاربری خود 
فعال کند و دامنه جستجو مشخص شود، سپس 
هشداری ظاهر می شود که شامل اطالعات مربوط 
به کودک گمشده از جمله تصویر، مشخصات و 
محل ناپدید شدن او است. سایر کاربران می توانند 
برای کمک به آن، اطالعات را با دوســتان خود 
در پلتفــرم به اشــتراک بگذارند که به انتشــار 
بیشتر و ســریعتر اخبار کمک می کند. شایان 
ذکر است که اینســتاگرام این ویژگی جدید را 
 بــا همکاری ســازمان ها و نهادهای بین المللی 

توسعه داده است.

آفتاب یزد - گروه شــبکه: ۱۴روز از ریزش 
برج عظیــم متروپل میگذرد؛ اتفاقی که شــاید 
تنها ریزش یک ســاختمان قلمداد شود، اما این 
حادثه همه دنیای بســیاری را بــه هیچ تبدیل 
کرد. مردمی که در عرض چند ثانیه تمام هستی 
خود را از دســت دادند؛ عزیزانشان، دوستانشان، 
کارشان، خانه شان، ماشینشان، مالشان و حتی 
زندگیشــان. مردمی که عــزاداری این مصیبت 
بــزرگ، غبار انــدوه را از قلبشــان نمی کاهد و 
 تســلیت گفتن دیگران عزیزانشــان را به آنان 
 باز پس نمیدهد؛ مردمانی که این مصیبت بزرگ 
تا ابد در دل ها و جانشــان نقش بســته است و 
این زخم عمیق به آسودگی درمان نمی یابد. در 
طی این روزها، با وجود تمام این غم و اندوه های 
بســیار، نیروهای مردمی دوشــادوش نیروهای 
امــدادی در حــال آوار برداری و جســت وجو 

جســدهایی بودند که خانواده هایشــان مغمومانه انتظارشــان را 
می کشــیدند. عالوه بر کمک های مردم در غذارسانی و نیروهای 
مردمی، نیروهــای امدادی نیز در این راه جــان خود را به خطر 
انداخته اند. در عملیات آواربرداری و جابجایی آوارها، بســیاری از 
امدادگران ســوخته، زخمی و مجروح شده اند و بی امان به تالش 
خود ادامه دادند. اما بر اساس آخرین آمارها تعداد جانباختگان این 
حادثه به ۴۱ نفر رسیده است. محمد حسن نامی رییس سازمان 
مدیریت بحران کشور می گوید که عملیات آواربرداری در متروپل 

آبادان در مرحله پایانی است. 

< حادثه متروپل نمونه ای از تبعات روابط ناسالم است
اما استاندار خوزستان با اشاره به عوامل ناشی در ریزش ساختمان 
متروپل گفت: متاسفانه طی ســال های۹۴ تا ۹۹ در شهر آبادان 
روابط ناسالمی را شاهد بودیم که حادثه متروپل نمونه ای از تبعات 
این روابط ناســالم و نبود نظارت ها است. به گزارش ایسنا، صادق 
خلیلیان یادآور شــد: امیدواریم حادثه متروپل درس عبرتی باشد 
تا ساختمان  هایی که قرار اســت ساخته شود از نظر ضوابط فنی 
تحت نظر قرار گیرند و دیگر شاهد رقم خوردن چنین حوادثی که 

جان هموطنان را به خطر می اندازد نباشیم. 

< متروپل محصول فساد گسترده بین دستگاه ها
از ســوی دیگر علی اعطا سخنگو و رئیس کمیته معماری شورای 
پنجم شهر تهران، متروپل را محصول فساد گسترده بین دستگاه ها 
می داند و می گوید: حادثه متروپل را هشدار تلقی نمی کنم. هشدارها 

پیش از این، بارها و بارها داده شده بود تا فاجعه ای مثل متروپل رقم 
نخورد. حتی اگر خیلی دور نرویم، حداقل از زمستان۹۵یعنی زمان 
حریق پالسکو تاکنون دائما هشدارها داده شده بود. وقتی موضوعی 
در سطح ملی مطرح می شود و در سطح ریاست جمهوری و دولت 
و مجلس موضوع را دنبال می کنند و بعد گزارش هایی در ســطح 
ملی، مثل گزارش کمیته ملی پالسکو تهیه می شود و راهکارهایی 
هم پیشــنهاد می دهند، یعنی هشــداری نمانده که مطرح نشده 
 باشــد. وی عنوان می کند: اما این هشدارها، اقدامات و گزارش ها، 
در ساختاری می تواند راهگشا باشد که ما با فساد گسترده مواجه 
نباشــیم. مســاله متروپل به نظر من، محصول فســاد گسترده 
میان بخشــی بین دستگاه های ذی مدخل بود. در چنین شرایطی 
شــما هرچقدر هم هشدار فنی داده باشــید، چه کسی گوشش 
بدهکار خواهد بود؟ شما می پرسید چرا به تذکرات مهندس ناظر 
 توجه نشد؟ یا چرا سازمان نظام مهندسی فقط به ابالغ اکتفا کرد؟
ســوال من از شما این است که آیا به اسناد این پرونده دسترسی 
داریم؟ شما به عنوان رسانه، اول از این افراد مطالبه کنید که همه 
اسناد فنی و حقوقی متروپل را منتشر کنند. اینها که دیگر اسناد 
طبقه بندی و محرمانه نیست. چرا منتشر نمی کنند؟ من با یکی از 
افراد مسئول در ســازمان نظام مهندسی استان خوزستان تماس 
گرفتم. در مورد سابقه و اسناد پروژه سوال کردم. واقعا شگفت آور 
بود که می گفت ما که در ســازمان نظام مهندسی استان هستیم، 
اطالعاتمان از همین رســانه ها و شبکه های اجتماعی است. گفتم 
چطور؟ باالخره این ســاختمان آنجا پرونــده دارد و طراح و ناظر 
دارد که در جواب به من گفت هیچ سابقه ای از ساختمان موجود 

نیست. عضو سابق شورای شهر تهران می افزاید: 
ببینید، گفته می شــود پروژه متروپل به صورت 
مشارکتی ساخته شده و شهرداری در آن سهیم 
بوده است. من در مورد تهران مثال بزنم: ما زمانی 
که به شورای شــهر پنجم تهران وارد شدیم، با 
ساختمان های زیادی مواجه شدیم که شهرداری 
در آن ها شــراکت داشــت و هیچ کدام از آن ها 
پروانه ساخت نداشتند یعنی بدون پروانه ساخته 
شده بودند. می دانید که طبق قانون، شهرداری ها 
مرجع صدور پروانه هســتند. شــهرداری با این 
توجیه غلط می گفته اســت که من خودم مرجع 
صدور پروانه هســتم و برای ساختمان خودم که 
الزم نیســت به خودم پروانه بدهــم! در رابطه با 
متروپل همین اتفاق افتاده است. حاال این اتفاق 
می تواند زمینه را فراهم کند تا ســاختمان طراح 
و ناظر ذیصالح که مســئولیت فنی و حقوقی آن 
را برعهده بگیرند، نداشته باشد. گویا ابتدا برای۶ طبقه اول پروانه 
صادر شــده است. اما بعد برای طبقه های مازاد که استاندار عنوان 
کرده است، این پروانه اصالح نشده و قاعدتا نقشه های سازه اصالح 

و ساختمان مقاوم سازی نشده است. 

< آیا شورای شهر آبادان منحل شده است؟ 
همچنین رئیس شــورای عالی استان ها گفت: یکی از علل ریزش 
ساختمان متروپل، گزارش ندادن ناظران بوده است که می توان در 
شبکه مقصران این اتفاق تلخ، این مساله را نیز مطرح کرد. پرویز 
سروری گفت: ریزش متروپل نشان از ضعف ناظران این ساختمان 
دارد و این بحث را همچنین باید به کشور تعمیم داد زیرا مشکل 
نظارت فنی بر ســاختمان ها در سطح کشور وجود دارد. وی با رد 
شایعه انحالل شورای شهر آبادان، گفت: بحث انحالل شورای شهر 
مبتنی بر یک فرآیند قانونی اســت و در وهله نخست باید اثبات 

شود که شورای شهر در این اتفاق مقصر بوده است یا خیر. 

< شهردار آبادان استعفا کرد! 
اما به دنبال ریزش ساختمان متروپل آبادان و انتشار خبرهایی از 
منابع قضایی مبنی بر بازداشــت شهردار فعلی، سرانجام »حسین 
حمیدپور« شهردار آبادان استعفای خود را تقدیم اعضای شورای 
شــهر آبادان کرد و اعضای شورا با اســتعفای حمیدپور موافقت 
کردند تا زمینه کنار رفتنش از شهرداری آبادان فراهم شود. اکنون 
با موافقت اعضای شــورا »محمدرضا مطور« به عنوان سرپرست 

جدید شهرداری آبادان انتخاب شده است.

آفتاب یزد- گروه شــبکه: بهمن ماه سال 
گذشته بود که مسجل شد تیم ملی فوتبال 
ایران به جام جهانی 2022 قطر صعود کرده 
اســت. ایران در این تورنمنت با انگلیس، 
آمریکا و برنده پلی آف اروپا همگروه شده 
که شکست دادنشان  گروهی سخت  است. 
کار آســانی نیســت. چرا که هرکدام از 
این تیم هــا از انگیزه باالیــی برای برنده 
شــدن و صعود به مرحله دوم جام جهانی 
برخوردارند. از همیــن رو انتظار می رفت 
که شاهد تمرینات سخت ملی پوشان برای 
آمادگی در جام جهانی باشیم که این مهم 
تدارکاتی  برگزاری دیدارهای  از طریق  هم 
 با دیگر تیم های خارجی قوی و داشــتن 
برنامه هایی منســجم، صــورت می گیرد 
همانطور که دیگر تیم های راه یافته به جام 
جهانی چنین کارهایی را می کنند. اما خبرها 
حاکی از آن اســت که تیم ملی ایران اصال 
آمادگی حضــور در جام جهانی 2022 قطر 
را ندارد. چــرا که نه دیدارهای تدارکاتی و 
دوستانه درست و حسابی انجام داده است 
و نه اقدامات الزم بــرای تیم ملی صورت 
جام  برای  برنامه ای  اساســا  است.  گرفته 
جهانی 2022 قطر ندارند. به همین خاطر این 
نگرانی وجود که تیم ملی فوتبال کشورمان 
با شرایط ضعیفی که نتیجه آن چیزی جز 
شکست نیست در جام جهانی حضور یابد. 
انگار که برای مسئوالن همین کافی است 
که تیم ملی به جام جهانــی راه یابد. چرا 
که در زمان های دور آن موقع که کی روش 
هدایت تیم ملی فوتبال کشــورمان را بر 
آمادگی  این عدم  به  و نسبت  عهده داشت 
ملی پوشــان اعتراض داشــت او را متهم 
می کردند به جوسازی. حاال این موضوع با 
 انتقادهایی از سوی مسئوالن ورزشی کشور 

روبرو شده است. 

< آماده سازی تیم ملی، در حد محالت هم نیست! 
در این راستا مشاور وزیر ورزش و جوانان 
می گوید آماده ســازی تیم ملی ایران برای 
حضور در جام جهانی در حد و اندازه یک 
تیم محالت هم نیست! بیژن ذوالفقارنسب، 
وزیر ورزش  و مشــاور  فوتبال  کارشناس 
و جوانــان در گفت وگو با ایســنا، درباره 
شرایط آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران و 
اردوی این تیم در قطر بدون داشتن بازی 
تدارکاتی گفت: تیم ملی ما از بهمن ماه به 
جام جهانی صعود کرده و می دانست که باید 
برای حضور در جام جهانی آماده شود. ما 
باید از ماه ها قبل برنامه تدارکاتی خودمان 

را نهایی می کردیم و هم اکنون بدون بازی 
تدارکاتی نمی ماندیم. االن چندین ماه هم 
اســت که به جام جهانی رفتیم اما کدام 
برنامه مدون را نهایی کردیم؟ او با اشــاره 
پنجره  تیم ملی در  نامناســب  به شرایط 
این  به  بهمن ماه  از  بازی های ملی گفــت: 
سمت که به جام جهانی صعود کردیم، کدام 
برنامه را در نظر گرفته ایم؟ چه اقدامی برای 
تیم ملی شده اســت؟ فدراسیون فوتبال 
ایران بی توجه ترین تشــکیالت ممکن در 
ورزش کشور است. در فوتبال آسیا چنین 
فدراســیونی را نمی بینیم کــه تا این حد 
در برگزاری و آمــاده کردن تیم ملی خود 
ضعیف باشند! مربی پیشین تیم ملی ایران 
با بیان این که ایران در جام جهانی قطر با 
ســه رقیب خوب و متفاوت بازی می کند 
گفت: ما با سه حریف بزرگ بازی می کنیم 
که هر کدام یــک روش و ویژگی متفاوت 
دارند، اما هیچ گونه آمادگی برای دیدار با 
این تیم ها را نداریــم. بنگالدش بهتر از ما 
برای جام جهانی آماده می شود. تیم ملی ما 
مانند محالت کار می کند. تیم های محالت 
هم وقتی هفته بعد بازی دارند، یک مقدار 
تیم خود را آماده می کنند. در فوتبال کشور 
ما کوچک ترین کارها انجام نشــده است. 
نتوانستند کانادا را مجاب کنند در این دیدار 
شرکت کند در حالی که از خدای شان است 
با ایران بازی کنند. ذوالفقارنســب تاکید 
کرد: باید همه چیز را به شــجاعت، غیرت 
و تعصب بازیکنان واگذار کنیم. غیر از این 
چیز دیگری به عنــوان مدیریت، آموزش، 
شناخت از بازیکنان و... وجود ندارد و هیچ 
اقدامی صورت نگرفته است. تیم ملی یک 
آماده سازی ســاده را ندارد. این کارشناس 

فوتبال گفت: تیم ملی ما برای دیدار با سه 
حریف شناخته شده بین المللی که هر کدام 
با یک سبک و روش بازی می کنند، آمادگی 
الزم را ندارد. برنامه ریزی الزم برای مقابله با 
این تیم ها اعمال نشده است. ما با برگزاری 
اردوهای تدارکاتی در خارج از کشــور که 
می توانــد به روحیــه بازیکنان هم کمک 
کند، می توانستیم برای این مسابقات )جام 
جهانی( آماده شویم. او با اشاره به دراگان 
ایران گفت:  ملی  تیم  اسکوچیچ، سرمربی 
شاید اســکوچیچ در بین مربیان ایرانی به 
این  بین المللی و شــناخت  لحاظ تجارب 
مســائل نفر دوازدهم باشــد. او یک آدم 
خوب اســت که با کم ترین هزینه و تقریبا 
رایگان کار کرده و آدم باهوشــی بود که با 
تیم ملی اعتبار پیدا کرد و حداقل 10 باشگاه 
امارات، قطر و کشورهای منطقه با پول هایی 
او را اســتخدام می کنند که در خوابش هم 
ندیده اســت چرا که او یک مربی با سابقه 
حضور در جام جهانی خواهد شد. او مربی 
جوانی است و با این تجربه، ثروت بزرگی را 
به دســت می آورد که تا 1۵-10 سال آینده 
اســتفاده می کند. مشاور  آن  از  می تواند 
وزیر ورزش و جوانان گفت: فوتبالیست های 
خوب و باهوشــی داریم که در اروپا بازی 
این جایگاه  به  برای رســیدن  و  می کنند 
تالش کردند. آرزوی هر ایرانی موفقیت تیم 
ملی کشورمان است و نسبت به هیچ کسی 
احساس کمبود نداریم. آرزوی ما این است 
که در جام جهانی نتایج خوبی را به دست 
بیاوریم. کشور ما الیق و شایسته صعود به 
مرحله دوم جام جهانی اســت. اگر بتوانند 
طبق برنامه عمل کننــد و اردوهای خوب 
داشته باشــند و امکانات مناسب پیرامون 

تیم باشد، موفق می شوند. این تیم نیازمند 
دو، سه روانشناس خوب و خبره است. باید 
ظرفیت بدنی بازیکنــان را باال ببریم. باید 
از ســه حریف خودمان شناخت به دست 
بیاوریم. اوکراین هم با اقتدار اســکاتلند 
را شکســت داد. حریف سوم ما هم کامال 
پرتوان خواهد بود. باید روی نوع و سیستم 
بازی رقیبان شناخت داشته باشیم. در همه 
زمینه ها باید شناخت خیلی خوبی به دست 
بیاوریم. شناخت هم کافی نیست. شناخت 
باید تبدیل به فعل شود. مسائلی وجود دارد 
که هر ایرانی با سابقه حضور در تیم ملی، از 
این مسائل شناخت دارد. توقعات از تیمی 
که به جام جهانی می رود، باالست. این تیم 
یک تیم معمولی نیســت و باید تدارکات 

خوبی را در نظر گرفت. 

< هشدار پیشکسوتان فوتبال ایران
البته همه انتقادها به این جا ختم نمی شود 
چرا که پیشــتر نیز پیشکسوتان فوتبال 
ایران نسبت به عدم آمادگی تیم ملی فوتبال 
برای جام جهانی 2022 قطر هشدار  ایران 
داده بودند. مثال عباس رضوی کارشــناس 
فوتبال با اشاره به شرایط تیم ملی گفته بود: 
»اگر می خواهیم در جام جهانی2022 زنگ 
تفریح نباشــیم، باید در همین مدت کوتاه 
تیم را بسازیم. مهم ترین وظیفه فدراسیون، 
باال بردن سطح فوتبال و داشتن تیم ملی 
خوب اســت که بتوانــد در گذرگاه های 
جهانی و بین المللی افتخارآفرین باشــد. 
نمی افتد،  اتفاق  شبه  یک  هم   نتیجه گیری 
این یک کار مداوم و اصولی است. تیم ملی 
ایران در سطح آســیا همیشه حرف برای 
گفتن داشته و االن هم یکی از بهترین دوران 
ملی خودش را سپری می کند. هیچ وقت این 
همه لژیونر در تیم ملی نداشتیم و این خیلی 
سرمربی  قطبی،  افشین  یا  است.«  باارزش 
سابق تیم ملی ایران در این باره نیز گفته 
بود: »به نظر می رسد برنامه مشخصی وجود 
ندارد. زمان بسیار مهم است ولی این زمان 
برای ایران بدون اتفاق خوبی در حال سپری 
شدن است. بیشتر تیم ها بازی های دوستانه 
خــود را ترتیب داده اند، ایــران باید فوراً 
بازی های مناسبی را برای آماده سازی جام 

جهانی ترتیب دهد.« 
با این اوصاف به نظر می رســد که در جام 
جهانی 2022 قطر، بیشــتر از دیدن یک 
بازی خوب از ملی پوشان باید منتظر معجزه 
و شانس باشــیم. همانطور که مسئوالن با 
نداشتن برنامه، به این مسئله دل بسته اند.

انتقاد کارشناسان از وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال باال گرفت

نحوهآمادگیتیمملیفوتبالدرحدتیممحالت!
ایالن ماسک: 

۴۰ ساعت طاقت ندارید؛ 
از اینجا اخراج می شوید! 

ایالن ماسک مرد شماره ۱ کمپانی تسال اخیرا 
ایمیلی را ارســال کرده که محتوای آن سوژه 
رســانه ها شده اســت. اصوال هر موردی که با 
فردی مشــهور مانند ایالن ماسک در ارتباط 
باشــد برای رســانه ها و البته مخاطبان آن ها 
بسیار جذاب اســت. در این پیام الکترونیک، 
ماســک به لزوم تعدیل ۱۰ درصــد از نیروی 
کار کمپانی تســال در سطح جهان اشاره کرده 
است. وضعیت نامناســب اقتصادی دلیل این 
تصمیم عنوان شــده و البته مورد دیگری نیز 
وجــود دارد که چنین رویکردی موجب توقف 
اســتخدام نیروهای جدید در مجموعه تسال 
می شــود. اواخر ســال ۲۰۲۱ بود که ماسک 
تعداد کارمندان تســال در سراســر جهان را 
حــدود ۹۹۳۰۰ نفر اعالم کــرد. جالب آنکه 
گزارش های موجود در کمپانی نشان می دهد 
که تسال در سال گذشته میالدی حدود ۱۰۰ 
هزار کارمند جدید اســتخدام کرده است. به 
گزارش عصرایران، چند روز پیش نیز یک پیام 
دیگر از ایالن ماســک منتشر شد که براساس 
آن کارمندان حداقل باید ۴۰ ساعت در هفته 
در محل کار خود حضور داشــته باشند یا در 
غیــر این صورت مجبور به ترک شــغل خود 
خواهند بود. ظاهرا ماســک به شــدت نگران 
شرایط اقتصاد جهانی و آثار آن بر کار و کسب 
خود است. برخی از کارشناسان نیز این رفتار 
ماسک را حامل کدهایی از سختی های آینده 
برای اقتصاد جهانی می دانند. البته باید توجه 
داشــت که تعدیل نیرو در تسال مورد جدیدی 
نیســت و قبال هم سابقه داشته است. در سال 
۲۰۱۷ این کمپانی صدها نفر از کارکنان خود 
را اخراج کرد و پس از آن نیز در ســال ۲۰۱۸ 
برابر با ۹ درصد نیروی کار خود را کاهش داد. 
در ژانویــه ۲۰۱۹ نیز حــدود ۷ درصد دیگر 
شامل طرح تعدیل شدند. اما این پایان ماجرا 
نبود زیرا در ســال ۲۰۲۰ نیز طرح هایی مانند 
کاهش حقوق و تعلیق موقت برخی کارکنان 
در تسال به اجرا گذاشــته شد. برخی دیگر از 
کارشناســان می گویند این تصمیمات ماسک 
به کاهــش ارزش دارایی های ارز دیجیتال وی 
مربوط می شــود که طی ماه های اخیر سقوط 

آزاد داشته است.

کشف قدیمی ترین کفش نروژ 
با ذوب شدن یخ ها

باستان شناســان اعالم کردند یک لنگه کشف 
متعلــق به عصــر برنز، قدیمی ترین کفشــی 
اســت که تاکنون در نروژ کشف شده است. به 
گزارش ایسنا و به نقل از الیوساینس، گزارش 
جدیدی که توسط دانشگاه علم و فناوری نروژ 
منتشر شــده است نشــان می دهدیک لنگه 
نیم پوتین۳۰۰۰ساله که به عصر برنز تعلق دارد، 
قدیمی ترین کفشی اســت که تاکنون در این 
کشور کشف شده است. این کفش فقط یکی از 
هزاران اثر تاریخی است که در دو دهه اخیر با 
ذوب شدن یخ کوهستان های نروژ کشف شده 
است. این آثار تاریخی که با ذوب شدن قطعه 
یخ های کوهســتان های نروژ پدیدار شــده اند 
برخالف آثار تاریخی که در خاک اسیدی و یا 
زیریخچال های طبیعی عظیم گیر افتاده بودند، 
از وضعیت بسیار مناســبی برخوردار هستند 
و حتی پس از گذشــت هزاران سال تغییرات 
جزئی بر روی آن ها ایجاد شده است. این آثار 
تاریخی به این دلیل ســالم باقی مانده اند که 
یخ زدگی های کوهستان نسبتا باثبات هستند 
و حرکــت نمی کنند. از این طریق ســالح ها، 
لباس ها، پارچه ها و بقایای حیوانات و گیاهان 
بســیار سالم هزاران ســال از تاریخچه نروژ را 
آشکار می کنند. اما حاال محققان این گزارش 
جدید دانشــگاه علم و فناوری نروژ می گویند، 
تغییرات اقلیمی می تواند مشکل ساز شود. در 
چند دهه اخیر، روند ذوب شدن بخش اعظمی 
از قطعه یخ های نرو ژ آغاز شــده است و به این 
ترتیب آثار تاریخی در معرض عوامل محیطی 
و مسلما پوسیدگی قرار می گیرند. این کفش 
۳۰۰۰ســاله که در ســال ۲۰۰۷ کشف شده 
است، یکی از اکتشافات مهم در کوهستان های 
نروژ محسوب می شود. اندازه این کفش چرمی، 
امروزه معادل اندازه ســایز۳۴یا۳۵ در ایاالت 
متحده است و نشــان می دهد به یک زن و یا 
یک کودک تعلق داشــته است. این کفش به 

همراه چندین تیر و بیل چوبی کشف شد.
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از آســتاِن پیِر مغان ســر چرا کشیم؟ حافظ نامه 
دولت در آن سرا و گشایش در آن در است

تفسیر: ســخنگوی دولت گفتند: مردم صبرکنند عسر قبل از فرج 
است. حافظ می گوید: در زمان دولت روحانی به طنز گفتم: گشایش ها 

در دولت بعد اتفاق می افتد! جناب مخبر معــاون رئیس جمهور گفته اند: 
کاالبرگ آماده نیست؛ ناچاریم پرداخت یارانه 
نقدی دهیم / بــدون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
هم مــوج گرانی ها را داشــتیم / باید از مردم 
تشکر کنم که دارند تحمل می کنند / خواهش 
می کنم مردم حوصله کنند؛ ُعسر قبل از فرج 

است؛ یسر هم اتفاق می افتد. 
در این باره خبرچین چند نکته عرض می کند. 
آقای مخبــر عزیز امیدواریم همیشــه مخبر 
خوش خبر باشــید. واقعا اگــر ارز جهانگیری 
هم حذف نمی شد باز هم موج گرانی ها وجود 
داشت؟ درســت که گرانی ها تحت تاثیر تورم 
جهانی هم هست. اما دوستان ما در اتیوپی خبر 
دادند علیرغم تــورم و تحوالت جهانی دراین 
کشور تورم پایین است. آیا ما حق نداریم مثل 
مردم اتیوپی بازار ارزان قیمت داشته باشیم؟ ما 
چی مون از مردم اتیوپی کمتره؟ با احتســاب 
حرف های شما گرانی ها آش کشک خاله است؟ 
ربطی به حذف ارز جهانگیری یا غیر جهانگیری 
ندارد. البته به یک چیز ربط دارد به ناف ما ربط 
دارد چون مدتهاست ناف ما را با گرانی بریدند 

)ببخشید ما کمی خرافاتی هستیم(! 
در مورد تشکر شما از مردم هم عرض می کنیم 
قابلی نداشت صبر و تحمل ما در برابر خدمات 
شــما که چیز باارزشی نیســت باز هم صبر 
می کنیم. شما صبوری ما را هم جبران نکنید 
از نظر ما قبال جبران شده! اینکه یارانه بدهید 
یا کاال برگ؟ شما هر کاری کنید مردم از شما 

خشنودند!
اینکه می فرمایید عســر قبل از فرج است پس 
یــک زمان نســبی دقیق برای زمان یســر و 
گشایش ها بدهید. اگر گشایش ها جدی است 
زودتر به مهاجرینی که بخاطر گرانی مســکن 
می خواهند از شهرها به روســتاها پناه ببرند 
بگوییــد صبر کنید. یا به کســانی که میل به 
مهاجرت از کشــور دارند بگوییــد نروید کجا 
بهتر از اینجا؟ در ضمن ما در یادداشــت قبلی 
نوشتیم بخاطر گرانی ها شاید مجبور شویم به 
ســبک مرتاض ها زندگی کنیم اگر گشایش ها 
جدیســت بی خیال مرتاض شدن شویم. ولی 
اگر واقعا گشایش ایجاد شد حتما در یک چیز 
دیگری هم گشایش ایجاد خواهد شد. یعنی در 
مردمک چشم ما در حیرت از این گشایش ها 

گشاد می شود! 
این بیت از سعدی تقدیم جناب مخبر: »همین 
حکایت روزی به دوســتان برسد / که سعدی 
از پــِی جانان برفت و جان انداخت« ســعدی 
علیــه الرحمه می گوید: جان ما در پی وعده ها 

و گشایش ها برفت و جان انداخت!

خبرچین

گرانی و ناف ما
 امیر حسین ذاکری 

طنزنویس 

چهارده روز سنگینی آوار متروپل بر دل مردم آبادان
باالخره یک مسئول استعفا داد
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ــناس محیط زیست گفت: پدیده فرونشست یک پدیده   یک کارش
غیر قابل برگشت است و چنانچه جلوی این اتفاق گرفته نشود ایران 
به منطقه ای غیر قابل سکونت می شود.یک کارشناس محیط زیست 
گفت: راهبرد مدیریتی و عملیاتی که سازمان حفاظت محیط زیست 
ــته باشد یکی از مهمترین مطالبات است؛ با توجه به آنچه  باید داش
از سوی آقای دکتر سالجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
اعالم شد قرار بود ۳ ماه پس از انتصاب ایشان، برنامه تحول عملیاتی 
ــد اما این اتفاق رخ نداد. او گفت: در  ــازمان ارائه می ش و اجرایی س

عرصه ی ریزگردها نیز رئیس سازمان حفاظت محیط 
ــفری به عراق و سوریه داشتند که در زمان  زیست س
بازگشت اعالم کردند ما شاهد تروریسم زیست محیطی 
هستیم اما نامی از کشور یا کشورهای ترور کننده ذکر 
نکردند. به گفته اسماعیلی، دیپلماسی محیط زیست 

ــود و در  ــورهای متخاصم برخورد ش ــت و باید با کش ما ضعیف اس
حوزه ی ریزگردها باید طرح دعوی بین الملل صورت بگیرد و از تمامی 
ظرفیت ها استفاده شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران، شاهسوند یکی 

دیگر از کارشناسان محیط زیست درباره ی مطالبات در 
ــت زمین گفت: پدیده ی فرونشست  حوزه ی فرونشس
ــت و چنانچه جلوی  ــت اس یک پدیده غیر قابل برگش
این اتفاق گرفته نشود و تمهیدات الزم اندیشیده نشود 
ممکن است ایران برای فرزندان ما به منطقه ای غیر قابل 
سکونت تبدیل شود، شاید بتوان گفت در حال حاضر مسئله ی اول 
ــور مسائل آب و محیط زیست است که حتی از مسئله اقتصاد  کش

هم اهمیت بیشتری دارد چرا که جزء نیازهای اولیه ی حیات است.

 فرونشست زمین پدیده ای غیر قابل برگشت

 شهرداری 

 گزارش کوتاه 

 حج 

صدیقی:
قبور خانوادگی

 فقط با طرح های مجاز 
بهشت زهرا جایز می شود

 مدیر روابط عمومی بهشت زهرا درباره بنای قبور 
تجمالتی در این آرامستان توضیحاتی داد.چند 
روز گذشته تصویری در فضای مجازی مبنی بر 
ــل گرایی و هزینه های گزاف برای تزیین  تجم
ــد که واکنش انتقادی کاربران  قبور منتشر ش
فضای مجازی را به دنبال داشت. این موضوع را 
از صدیقی، مدیر روابط عمومی بهشت زهراجهت 
ــب و یا صحت موضوع پیگیری کردیم. او  تکذی
گفت: این بناهای تجمالتی مربوط به گذشته 
است. متقاضیان آرامگاه های روباز خانوادگی در 
ــازمان بهشت زهرا  ــته طرح خود را به س گذش
ــاخت و ساز انجام  ارائه می دادند و بعد از آن س
می شد. صدیقی گفت: برای اینکه شاهد ساخت 
این نوع بنا ها نباشیم و به معماری اسالمی ایرانی 
ــویم، مقرر شد که معاونت عمرانی  نزدیک تر ش
ــه خانواده ها ارائه  طرح های خاصی را آماده و ب
دهد و فقط از آن  طرح ها استفاده شود.به گفته 
مدیر روابط عمومی بهشت زهرا این دوره، شاهد 

بناهای تجمالتی در این آرامستان نبودیم.

خطر پسماندهای 
استان های شمالی برای 

انسان و آبزیان
ــت، مهم ترین  ــط زیس ــناس محی یک کارش
ــتان های شمالی  ــماند اس ــیب بحران پس آس
کشور را به خطر افتادن سالمت مردم و مرگ 
ــهیل اوالدزاد درگفت وگو  آبزیان ذکر کرد.س
ــتان های  ــماند اس ــنا تاثیر بحران پس با ایس
ــت و زندگی  ــور بر محیط  زیس ــمالی کش ش
ــمرد و توضیح داد: ایران یکی از  مردم را برش
بیشترین تولیدکنندگان آالینده ، آلودگی های 
ــه وارد دریای  ــت ک آلی و فاضالب خامی اس
ــاب ها وارد  ــود. قبل از آن این پس خزر می ش
زمین های کشاورزی می شوند. سیستم آبیاری 
ــال قبل است که  در ایران مربوط به ۳۰۰ س
ــا وارد آب بندان ها و بدون هیچ  آب رودخانه ه
فیلتری وارد چرخه زراعی و در نهایت آلودگی 
ــود. در این  ــاورزی می ش وارد زمین های کش
شرایط بسیاری از آبزیان در رودخانه ها نیز از 
بین رفته اند.وی درباره محل دفن زباله ها گفت: 
ــتان های  ــیاری از محل های دفن زباله اس بس
ــاورزی و جنگل ها  ــمالی در زمین های کش ش
هستند که محدوده جنگلی و زمین ها را آلوده 
ــی از  ــد.اوالدزاد مهم ترین نگرانی ناش کرده ان
پسماندهای شمال کشور را تاثیر آن بر زندگی 
ــت و اظهارکرد: این وضعیت  شهروندان دانس
ــر می اندازد و  ــهروندان را به خط ــالمت ش س
موجب ابتالی بسیاری از آنان به بیماری های 
گوارشی می شود. در واقع همه موارد در کنار 
ــالمت شهروندان  هم باعث به خطر افتادن س

خواهد شد.

<چه مقدار زباله تر در ایران تولید می کنیم؟
ــناس محیط  زیست به میزان تولید  این کارش
ــاره کرد و گفت:  ــای »تر« در ایران اش زباله ه
ــده در  ــا ۶۰ درصد از زباله های تولید ش ۵۶ ت
ایران زباله های آلی و تر هستند که آب زیادی 
ــتند اما به  ــوزانده شدن نیس دارند و قابل س
ــی  ــت "درهم آمیزی" زباله ها هنگام بررس عل
ــدود ۷۰ درصد  ــه رقمی ح ــل دفن  ب در مح
ــماندهای  ــیم.وی افزود: پس ــر می رس زباله ت
ــم در فرآیندهای هضم  ــر را می توانی ــی و ت آل
ــن ها( به گاز  ــا و دایجسش بی هوازی)هاضم ه
ــد کنیم یا به صورت  ــل و از آن برق تولی تبدی
ــرف  ــه مص LNG وCNG آن را وارد چرخ

در صنایع مصرفی وخودروهای گازسوز کنیم 
همچنین می توانیم از دایجسشن ها، کمپوست 

دریافت کنیم.
اوالدزاد اسیدسیتریک یا اتانول از فراورده هایی 
ــود که از زباله قابل استخراج  محسوب می ش
ــان کرد:در حال حاضر به  است.وی خاطرنش
ــد که می توان  ــن چنین نگاه می کنن زباله ای

بسیاری از فرآورده ها را از آن ها تولید کرد.

<زباله های تر را نباید بسوزانیم
ــر گفت:  ــه ارزش زباله های ت ــه ب ــا توج وی ب
ــوزاندن  ــی برای س ــر ارزش حرارت زباله های ت
ــت  ــوند. اگر قرار اس ندارند و باید تفکیک ش
ــک  ــوند، ابتدا آن ها را باید خش ــوزانده ش س
ــک  ــوز بریزند. خش کنند و بعد داخل زباله س
کردن، انرژی و هزینه زیادی می برد و توجیه 
اقتصادی کار زباله سوز را نیز از بین خواهد برد.
ــاره و  اوالدزاد به زباله های »ریجکتی« نیز اش
ــوزانده شدن  اظهارکرد: این  زباله ها قابلیت س
ــط اقلیم  دارند البته بحث پذیرش آن ها توس
ــمال هم مطرح است که مربوط به موضوع  ش
ارزیابی برای سازگاری می شود. در اقلیم های 
مشابه زباله سوزها توانسته اند فرآیند درستی 
ــوزها را عموما  را طی کنند.وی کاربرد زباله س
برای ریجکت سوزها و پسماندهایی که ارزش 
حرارتی دارند ولی قابلیت بازیافت شدن ندارند 
ــماندها  ــوان کرد و گفت: از جمله این پس عن
ــه های پالستیکی  ــک و کیس می توان به پوش
اشاره کرد.این کارشناس محیط زیست با توجه 
به اهمیت بحث بازیافت در دنیا افزود: برای به 
ــا انرژی و آب صرف  وجود آمدن تمام زباله ه
ــم.وی با ذکر مثالی درباره ۲۰ لیتر آب  کرده ای
ــئله آب پنهان  موجود در هر کاغذ A۴به مس
ــاره کرد و گفت: سوزاندن  در همه زباله ها اش
ــوری که انرژی ارزان و آب  این کاغذها در کش
ــیار باالیی دارد کار درستی نیست.  قیمت بس
ــک شدن  ــال خش ــدها در س در حالی که س
ــتند، می توانیم با بازگرداندن این مواد به  هس
چرخه، سود اقتصادی، افزایش میزان اشتغال و 
اعطای فرصت به نهادهای کوچک تر برای کار 
ــناس  در این فرآیند را محقق کنیم.این کارش
ــت به وضعیت ایران اشاره کرد و  محیط  زیس
توضیح داد: ایران کشور نفت خیز و گازخیزی 
است؛ بدین جهت که انرژی نفت و گاز را داریم 
ــتفاده از این روش ها برای تولید  چندان به اس
ــوی دیگر برخی  انرژی توجه نمی کنیم. از س
ــتانی به ویژه در شمال  مسئوالن شهری و اس
ــور تنها به یک مورد توجه داشته اند.وی  کش
ــرد: از دهه  ــر مثالی پرداخت و اظهارک به ذک
ــوز ۴۵۰ تنی در ساری توجه  گذشته زباله س
مسئوالن استانی را به خود معطوف کرده بود؛ 
در صورتی که زباله سوز قابلیت سوزاندن همه 
زباله ها را ندارد و برخی از آن ها به علت قیمت 
باالی فرآورده ای که تولید می کنند اصال برای 
ــوزاندن به صرفه نیستند که از جمله آن ها  س
ــاره کرد.این  می توان به پت ها و آهن آالت اش
ــاره به دپوی  ــناس محیط  زیست با اش کارش
ــماند را دپو  ــران صرفا پس ــه گفت: در ای زبال
ــیرآبه ای به دست می آوریم که  می کنیم و ش
به رودخانه ها ریخته و از آن جا وارد زمین های 
ــود. در نهایت وارد سفره های  کشاورزی می ش
ــرب  ــود که عمده آب ش آب زیرزمینی می ش
ــور از آن جا تامین  ــمالی کش ــتان های ش اس

می شود.

حج امسال برای هر زائر 
۴ هزار و ۵۰۰ دالر تمام می شود

ــاره برخی  ــج و زیارت درب ــازمان ح رئیس س
موضوعات مرتبط با افزایش قیمت های اعمالی 
از سوی عربستان توضیحاتی داد. صادق حسینی 
ــاب افزایش قیمت ها حج تمتع  گفت: با احتس
حدود ۴ هزار و ۵۰۰ دالر برای هر زائر می شود 
ــامل سایر  که البته رقم ۲۱۰ دالر قربانی نیز ش
هزینه هاست. او گفت: قطعا با چنین روندی که 
ــتان شکل گرفته رقم حج سال آینده  در عربس
ــدود ۱۳۰ میلیون  برای هر حاجی احتماال ح
ــه افزایش  ــده هزینه ها ب ــت که عم تومان اس
هزینه های عربستان بر می گردد. رئیس سازمان 
حج و زیارت در خصوص اجاره هتل ها گفت: با 
تالش های صورت گرفته تخفیف ۳۰ درصدی 
ــت که برای  در اجاره هتل ها صورت گرفته اس
جبران اندکی از شرایط ایجاد شده مورد توجه 
قرار می گیرد. به گفته حسینی عربستان حدود 
۱۰ روز قبل در مکاتبه ای هزینه برخی خدمات 
ــریق را افزایش قابل  ــات ایام تش به ویژه خدم
توجهی داد. او گفت: طبق لیست اعالمی کشور 
ــان، این افزایش خدمات برای هر زائر یک  میزب
ــد که رقمی  هزار و ۱۶۴ دالر تعیین و اعالم ش
ــود.  ــامل می ش بیش از ۳۰ میلیون تومان را ش
ــایر کشور ها به  در این خصوص هم ما و هم س
عنوان اعتراض مکاتباتی انجام دادیم که نتیجه ای 
نداشت. حسینی همچنین به شروط عربستان 
ــال بودن سن حجاج و  مبنی بر کمتر از ۶۵ س
ــیون مطابق واکسن های  همچنین واکسیناس
ــاره کرد و افزود: این  تعیین شده این کشور اش
ــرط سنی مطابق احکام شریعت نیست چرا  ش
ــمانی حجاج است و  ــتطاعت جس که مهم اس
ــتیم، اما این  در این خصوص نیز مکاتباتی داش
ازجمله شروط کشور میزبان بوده است. او گفت: 
ــفانه ۲۲ هزار زائر ما که در سال ۹۹ پول  متاس
خود را پرداخت کرده بودند به دلیل این شرط 
از حج امسال بازماندند که امیدواریم در سنوات 

آتی اعزام شوند.

9 اجتماعی

ــان شهری تقویت سیستم اتوبوسرانی پایتخت را یکی از  کارشناس
ــریعترین راه حل های ترافیک این روزهای تهران می دانند، اما  س
 کمبود اتوبوس و فرسودگی سخت افزاری این سیستم یکی از موانع
 تحقق این راهکار است.به گزارش ایرنا، حدود ۲۰ روز پیش بود که 
ــب حقوق  تجمع اعتراضی رانندگان اتوبوس به عدم افزایش مناس
ــتم جابجایی  ــال جدید، منجر به برهم ریختگی سیس و مزایا در س
مسافران خطوط بی آرتی و سردرگمی آنان شد. البته این اعتراض 
با ورود به موقع مدیریت شهری و شخص شهردار تهران در میان 
ــرد و وعده افزایش ــر وفق مراد رانندگان ک ــان اوضاع را ب  معترض
 ۴۰ درصدی علی الحساب حقوق آنان، پایان آن اعتراض را رقم زد. 
ــی از مشکالت سیستم حمل و نقل مبتنی بر  این اعتراضات بخش
ــرانی است و به این موضوع باید مشکالت مالی در ساختار  اتوبوس
ــرانی برای تقویت این سیستم، وجود اتوبوس های فرسوده  اتوبوس
ــود عیب های فنی و غیرفنی در  ــوط، کمبود اتوبوس و وج در خط
ــاس آنچه که مدیران جدید  میان اتوبوس ها را هم اضافه کرد.براس
ــر دوره چهارم  ــهری می گویند، در اواخ ــهرداری و مدیریت ش ش
مدیریت شهری، حدود ۶هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس در پایتخت 
فعال بود اما این میزان به جای آنکه هر ساله افزایش پیدا کند در 
اواخر دوره پنجم مدیریت شهری و ابتدای دوره ششم به حدود ۲ 
هزار و۲۰۰ دستگاه کاهش یافت. دقت به همین موضوع می تواند 
ــان دهد که در شهر  ــرانی را نش ــتم اتوبوس عمق فاجعه در سیس
ــته افتاده است.به گفته جعفر  چه اتفاقی در طول سال های گذش
ــیون حمل و نقل و عمران شورای  تشکری هاشمی رئیس کمیس
ــتم حمل و نقل  ــرای اینکه در سیس ــهر تهران تنها ب ــالمی ش اس
ــافران را با اتوبوس جابه جا  ــی تهران بتوان ۲۵ درصد از مس عموم
ــیم که قطعا بودجه عظیمی  ــته باش کرد باید۹ هزار اتوبوس داش
ــهری در این  ــی از راهکارهای مدیریت ش ــن یک می خواهد.بنابرای
ــت  ــوص تعمیر اتوبوس های از کار افتاده و خرید اتوبوس دس خص
ــت؛ در همین خصوص چندی قبل مجتبی شفیعی معاون  دوم اس
ــهرداری تهران، ورود اتوبوس های دست  حمل و نقل و ترافیک ش
ــرانی پایتخت را یک راهکار موقت دانست  دوم به سیستم اتوبوس
و گفته بود که نمی خواهیم به اتوبوس های کارکرده متکی شویم. 
وی معتقد بود که به دلیل سابقه موفق ورود اتوبوس های کارکرده 
ــبت به دیگر اتوبوس های  ــکاروس« که هم وضعیت بهتری نس »ای
ــه صورت موقت اقدام  ــت و هم مردم راضی بودند ب کارکرده داش
ــم و در کنار آن اتوبوس هایی  ــت دوم می کنی به ورود اتوبوس دس
ــتند را بازسازی و اورهال می کنیم.در مورد  که نیازمند تعمیر هس
ــکالت مالی رانندگان و کمبود اتوبوس،  مشکالت فوق اعم از مش

ــختی های خاص خود  ــاغلی که س بهرام نکاحی گفت: یکی از مش
ــت که در بحث های قانونی هم این  ــرانی اس را دارد حوزه اتوبوس
ــخت و زیان آور به حساب آمده است.  ــاغل از جمله مشاغل س مش
ــی هایی مواجه  ــختی های کار، گاهی با حواش وی با بیان اینکه س
است، عنوان کرد: آنچه مسلم است تمام ظرفیت ما در اتوبوسرانی 
ــهردار تهران و اعضای شورای شهر، این است که بتوانیم  و نگاه ش
ــم کنیم تا آنها  ــرای همکارانمان فراه ــرایط رفاهی و الزم را ب ش
ــن انجام دهند. ــکل ممک ــانی را به بهترین ش بتوانند خدمات رس

ــا و اولویت هایی در  ــری کمبوده ــی ادامه داد: قطعا یک س نکاح
ــت در  ــود دارد؛ موضوعی که اولویتیک ما اس ــه وج ــن مجموع ای
ــت و قطعا  ــوع حمل و نقل و خدمات جاری اس ــرانی موض اتوبوس
ــرای ما اولویت  ــت و خدمات رفاهی همکارانمان ب موضوع معیش

ــا بیان اینکه  ــرانی تهران ب ــرکت واحد اتوبوس دارد. مدیرعامل ش
ــاً در یک جامعه بزرگ کارگری اتفاق می افتد که برخی افراد  بعض
ــات خود را از  ــن یا برنامه ها، مطالب ــل عدم اطالع از قوانی ــه دلی ب
ــیرهای دیگری پیگیری می کنند، گفت: شاید ضعف و نقصان  مس
ــته که نتوانستیم ارتباط  ــاختارهای شرکت واحد وجود داش در س
ــن نقص مربوط به  ــیم که ای ــته باش موثر را با همکاران خود داش
ــت.به گفته وی، فرسودگی ناوگان و عقب ماندگی که  گذشته اس
ــت و انرژی ما را متمرکز  ــرکت واحد وجود دارد تمام ظرفی در ش
کرده است که بتوانیم این خال ها را پوشش دهیم. وی تاکید کرد: 
جامعه همکاران اتوبوسرانی، خدوم، زحمتکش و پرتالش هستند 
ــخ خدمت صادقانه آنها را به نحو مقتضی  و امیدواریم بتوانیم پاس

تقدیم کرده باشیم.

<تهران به چند دستگاه اتوبوس نیاز دارد؟
ــت را یکی از  ــرانی پایتخ ــتم اتوبوس ــوان تقویت سیس ــاید بت ش
ــت،  ــن روزهای تهران دانس ــای ترافیک ای ــریع ترین راه حل ه س
ــخصی در  ــی ها و خودروهای ش ــخت تاکس ــی که تردد س آنجای
 خیابان های پایتخت و بعضاً دور بودن ایستگاه های مترو و یا خرابی

  پله برقی های آن که عامل مهم خودداری افراد میانسال از مسافرت 
ــتقبال از سفرهای درون  ــهری با مترو است، می تواند اس درون ش
ــهری با اتوبوس را افزایش دهد، اما کمبود اتوبوس و فرسودگی  ش
ــخت افزاری این سیستمیکی از موانع تحقق این راهکار است.بر  س
ــهرداری، تهران حداقل به ۵ هزار دستگاه  اساس اعالم مدیران ش
ــت اتفاق مثبتی رخ دهد باید این  اتوبوس نیاز دارد و اگر قرار اس
میزان اتوبوس تامین شود. یکی از این راه های تامین نیاز شهر به 
ــت که در مرحله  ــت دوم فعال اس اتوبوس، خرید اتوبوس های دس
ــرار دارد و دیگری اورهال کردن حداقل ۲ هزار اتوبوس  اجرایی ق
نیمه فعال و خراب است؛ البته طبق گفته مدیران ارشد شهرداری 
قرار است با همکاری دولت و وزارت کشور، بخشی از بدهی دولت 
ــود  ــهرداری تامین ش با خرید اتوبوس های نو و واگذاری آن به ش
ــده است تا پایان سال ۱۴۰۱ و ابتدای  که این اتفاق پیش بینی ش
سال آینده محقق شود و شاهد تردد روان سیستم اتوبوسرانی در 
ــیم.طبق گفته شفیعی معاون حمل و نقل و ترافیک  پایتخت باش
ــهرداری تهران، در قالب قراردادی که وزارت کشور برای تأمین  ش
۲ هزار دستگاه اتوبوس برای شهرداری ها قرار است خریداری کند، 
ــه از خرداد تدریجا این اتوبوس ها  ــت ک ۹۰۰ مورد برای تهران اس
ــا تحول بزرگی را در  ــد و قطع وارد چرخه حمل و نقل خواهد ش

حوزه اتوبوسرانی شاهد خواهیم بود.

حالناخوشسیستماتوبوسرانیپایتخت

ــته است  ــال گذش در حالی که ۷۰ روز از امس
ــی همچنان با  ــن اجتماع ــتگان تامی بازنشس
ــی خود را  ــای زندگ ــال قبل روز ه ــوق س حق
ــازمان تامین اجتماعی جمعیت  می گذرانند.س
ــی از دولتی ها را  ــاغلین غیر دولتی و بعض ش
ــر جمعیت تحت  ــش دارد و از نظ تحت پوش
پوشش بزرگ ترین صندوق بازنشستگی است.

ــال قبل از مجموع جمعیت  ــاس آمار س بر اس
ــازمان تامین اجتماعی،۳۷  ــش س تحت پوش
ــده و  میلیون و ۳۱۵ هزار و ۴۶۹ نفر بیمه ش
ــتمری  ۷ میلیون و ۲۰۹ هزار و ۵۴۲ نفر مس
بگیر هستند.همچنین از مجموع بیمه شدگان 
سازمان تامین اجتماعی بیمه شدگان اجباری 
ــترین  ــون،۷۸ هزار و ۷۳ نفر بیش با ۱۰ میلی
ــازمان تامین  ــدگان اصلی س ــداد بیمه ش تع
ــکیل می دهند و بیمه شدگان  اجتماعی را تش
ــزار و ۱۴۰ نفر،  ــاص با ۴ میلیون و ۱۲۹ ه خ
ــکاری با ۲۱۳ هزار و  ــرری بگیران بیمه بی مق
ــدگان توافقی با ۱۵۸ هزار  ۹۸۲ نفر و بیمه ش
و ۹۹۳ نفر دیگر گروه های بیمه شدگان اصلی 
ــار ۶۵ درصد  ــتند.طبق آم ــازمان هس این س
جامعه حدود چهار میلیون نفری بازنشستگان 
ــواده(،  ــون خان ــدود ۲.۵ میلی ــری )ح کارگ
ــتند.از۷  ــا زیر حداقل بگیر هس حداقل بگیرانی
اردیبهشت که افزایش مستمری بازنشستگان 
و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در 
هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی مصوب و 
به هیئت دولت ارسال شد جامعه چند میلیون 
نفری بازنشستگان در انتظار هستند تا هیئت 
وزیران این مصوبه را تصویب کنند. اما جلسه 
سه شنبه هیئت دولت به پایان رسید و خبری 
ــال جدید برای  ــب افزایش حقوق س از تصوی
بازنشستگان نشد.موسوی، مدیرعامل سازمان 

ــی گفته که طبق قانون، میزان  تامین اجتماع
ــش حقوق باید در دولت و هیئت وزیران  افزای
ــد. این مصوبه هنوز تصویب و  به تصویب برس
ــده است به محض ابالغ، حقوق  به ما ابالغ نش
ــت خواهیم کرد و این  ــتگان را پرداخ بازنشس
موضوع در حال بررسی و کارشناسی در دولت 
است.آنطور که سازمان تامین اجتماعی اعالم 
ــت همراه  ــرده معوقات فروردین و اردیبهش ک
ــود که  ــرداد و تیر پرداخت می ش با حقوق خ
ــب افزایش  ــوع در گرو تصوی ــه این موض البت
ــتگان در خرداد است.همچنین  حقوق بازنشس
ــی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  عبدالملک
ــه دنبال افزایش حقوق  گفت: دولت از ابتدا ب
بازنشستگان بوده است که این افزایش حقوق 
ــه زودی به  ــانی و ب ــد از تصویب اطالع رس بع
ــتگان واریز خواهد شد.این ها  حساب بازنشس
ــت که مرتب  ــای تکراری این روزهاس حرف ه
ــتگان اما می گویند  به گوش می رسد بازنشس
ــال قبل و قیمت های  ــور باید با حقوق س چط
سال جدید روزهایی زندگی خود را بگذرانند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران،دبیر اجرایی خانه 
کارگر گفت: افزایش حقوق بازنشستگان دیگر 
ــه تصویب  ــده و پروس از حالت عادی خارج ش
ــت و در خرداد هستیم  ــده اس آن طوالنی ش
ــت.به  ــده اس و هنوز افزایش حقوق اعمال نش
گفته قربانی، اینطور به نظر می رسد که چون 
ــتمری بازنشستگان کشوری و لشکری۱۰  مس
ــته است دولت سعی دارد  درصد افزایش داش
ــتگان تامین اجتماعی  که برای حقوق بازنشس
هم این اتفاق بیفتد، اما بازنشستگان کارگری 
ــورای عالی کار اجرا  ــد باید مصوبه ش می گوین
شود و ۳۸ درصد افزایش حقوق بازنشستگان 

سایر سطوح اعمال شود.

ــد تعیین  ــان می گوین کارشناس
ــرای مهریه های  ــق ثبت« ب »ح
باالی۱۴سکه، مانع جدی برای 
ــت.مطالبه  اس ــان  جوان ازدواج 
ــی از موضوعات  ــه یک مهریه ب
حقوقی مهم و پر چالش تبدیل 
شده است و بسیاری از زوجین 
ــان طالق با این  ــه ویژه در زم ب

مسئله و قوانین آن مواجه می شوند. این روزها 
مهریه از حالت عندالمطالبه بودن خارج شده 
ــالمی هم قانون جدیدی  و مجلس شورای اس
ــنگین  برای جلوگیری از تعیین مهریه های س
ــورای  ــس ش ــادی مجل ــیون اقتص در کمیس
اسالمی وضع کرده است.طبق گفته ابوالفضل 
ابوترابی، نماینده مجلس، مصوبه ای در زمینه 
ــیون اقتصادی  ــت مهریه ها در کمیس حق ثب
ــالمی به تصویب رسیده  ــورای اس مجلس ش
ــر مهریه ۱۴  ــن مصوبه اگ ــاس ای ــت. براس اس
ــد، نباید زوجین حق ثبتی به مراکز  سکه باش
ــاس  ثبت ازدواج و طالق پرداخت کنند.براس
ــن۱۴ تا ۱۰۰  ــرای مهریه بی ــن مصوبه ب همی
سکه، چهاردهم درصد قیمت سکه، برای۱۰۰ 
ــش از این مقدار  ــکه ۲ درصد و بی تا ۲۰۰ س
ــده است.  ۱۵ درصد حق ثبت درنظر گرفته ش
ــت مهریه را  ــرف ۵۰ درصد حق ثب ــر دو ط ه
ــل از این حق  ــت می کنند. وجه حاص پرداخ
ثبت ها به صندوق جهیزیه برای افراد نیازمند 
ــگاه خبرنگاران،  ــود.به گزارش باش واریز می ش
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق مزایای 
ــی کرد.او  ــیب شناس و معایب این طرح را آس
می گوید: قرار دادن حق ثبت برای بیش از ۱۴ 
سکه برای مهریه برخالف عرف، شرع و قانون 
ــوی دیگر گرفتن حق ثبت برای  ــت. از س اس

مهریه های بیش از این مقدار، 
ــی برای دختران و  تبعات منف
ــتانه  ــرانی دارد که در آس پس
ــتند. درصورتی که  ازدواج هس
ــازی  ــن زمینه آگاهی س در ای
ــکالتی روبه رو  ــود، با مش نش
ــا  آن ه ــه  جمل از  ــویم.  می ش
می توان به فرار جوانان از ثبت 
ــمی ازدواج و گرایش به ثبت عادی آن به  رس
ویژه در مناطق دور افتاده منجر شود.به گفته 
ــدف نمایندگان مجلس برای  علی مظفری، ه
تعیین »حق ثبت« را »نقض غرض« می دانم. 
ــیون با هدف آن ها مطابقت  مصوبه این کمیس
ندارد. هم اکنون در بسیاری از شهرهای بزرگ 
ــکه برای مهریه به عرف تبدیل  تعیین۱۱۰ س
ــت. درصورتی که دو درصد حق ثبت  شده اس
برای۱۱۰ سکه تعیین شود، زوجین چه میزان 
ــت کنند؟.طبق  ــت پرداخ ــد برای حق ثب بای
بررسی ها برای مهریه های باالی۱۴ سکه باید 
ــش میلیون تومان حتی بالغ  حداقل پنج تا ش
ــق ثبت مهریه  ــر ۵۰ میلیون تومان برای ح ب
ــود.او می گوید: درصورتی که حق  پرداخت ش
ــود، ارزش  ــرای مهریه درنظر گرفته ش ثبت ب
افزوده و ۹ درصد مالیات به آن تعلق می گیرد. 
ــنگین به عهده عروس  تمام این هزینه های س
و دامادی است که در ابتدای زندگی مشترک 
ــوی دیگر راه های بسیاری برای  هستند. از س
ــود دارد. در  ــت حق ثبت وج دور زدن پرداخ
نتیجه پرداخت مهریه به زنان با مشکل مواجه 
ــود.پیش از این برای  و حق آن ها ضایع می ش
ــنامه هایی صادر  ــهیل در امر ازدواج بخش تس
ــده بود که به موجب آن »حق ثبت« برای  ش

مهریه ممنوع اعالم شده بود.

 امید بازنشستگان
 به روز هایی پایانی خرداد

 واکنش به مبلغ نجومی »حق ثبت مهریه«؛
 امکان فرار جوانان از ثبت رسمی ازدواج

ستاد کرونا: 
۱۴ میلیون ایرانی

 هیچ واکسنی نزده اند
ــادی متخصص بیماری های عفونی  حمید عم
ــدار درباره اینکه تک رقمی شدن تعداد  با هش
فوتی ها به معنای پایان کرونا نیست، از هموطنان 
خواست عالوه بر تکمیل چرخه واکسیناسیون 
ــتی را هم رعایت کنند. شیوه نامه های بهداش

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا¬ گفت: هنوز 
۱۴ میلیون نفر از جمعیت هدف کشور، حتی 
ــن کرونا نزده اند.به گزارش مهر،  یک دوز واکس
ــیراوژن، با اعالم اینکه تکمیل چرخه  عباس ش
واکسیناسیون نقش مهمی در کاهش مرگ و 
میرهای کرونایی دارد از هموطنان خواست برای 
دریافت واکسن خود اقدام کنند.وی افزود: حدود 
ــر از هموطنان حتی یک نوبت  ۱۴ میلیون نف
ــن کرونا را هم دریافت نکرده اند.حمید  واکس
ــص بیماری های عفونی هم در  عمادی متخص
برنامه گفتگوی ویژه با هشدار درباره اینکه تک 
رقمی شدن تعداد فوتی ها به معنای پایان کرونا 
ــت، از هموطنان خواست عالوه بر تکمیل  نیس
چرخه واکسیناسیون شیوه نامه های بهداشتی 

را هم رعایت کنند.

 کرونا خبر 

ــال شدت  ــور از ابتدای امس وقوع طوفان های گرد و غبار در کش
ــدن هوا  ــت چند روز از گرم تر ش ــتری یافت و تنها با گذش بیش
ــتان کشور و درگیری  ــاهد هجوم چندباره ریزگردها به ۲۵ اس ش
ــا؛ موضوع طوفان های  ــتیم.به گزارش برن مردم با این بحران هس
ــت که ایران  ــور سال هاس ــرد و غبار و هجوم ریزگردها به کش گ
ــوع طوفان های گرد  ــال غبارآلود می کند. وق را در ماه  هایی از س
ــتری یافت و تنها  ــال شدت بیش ــور از ابتدای امس و غبار در کش
ــاهد هجوم چندباره  ــدن هوا ش ــت چند روز از گرم تر ش با گذش
ــا این بحران  ــور و درگیری مردم ب ــتان کش ریزگردها به ۲۵ اس
ــه عوامل داخلی مربوط  ــتیم.این حجم از گرد و غبار فقط ب هس
ــتان،  ــود و عوامل خارجی از جمله بیابان های عراق، عربس نمی ش
ــور ترکیه ایران را تحت  ــازی کش ــوریه، اردن و کویت و سدس س
ــازی های ترکیه بر روی دجله و فرات  ــر قرار داده است.سدس تاثی
ــوریه و  ــم میلیون هکتار از اراضی زراعتی س ــش و نی بیش از ش
ــت همچنین از طرف دیگر هورالعظیم در  ــکانده اس عراق را خش
ــت و درکنارش حقابه های  ــانده اس ایران و عراق را به نابودی کش
شرب، صنعت، کشاورزی و... در سوریه، عراق و ایران دیگر وجود 

ــوم ریزگرد خواهد بود  ــدید پدیده ش ندارد. نتیجه همه اینها تش
ــت.با توجه به منطقه ای  ــور را درگیر کرده اس ــه امروز کل کش ک
ــدن کشورهای عراق, عربستان  بودن بحران ریزگردها و درگیر ش
ــئولین و همچنین بدنه  ــوریه با این موضوع, تعدادی از مس و س
ــت کشور, منشأ اصلی این  ــگاهی و کارشناسان محیط زیس دانش
ــورهای همسایه و سدسازی های ترکیه به روی  طوفان ها را از کش
ــتند و تأکید کردند که حل این  رود دجله و فرات ب آن ها دانس
بحران تنها در گروی فعال شدن دیپلماسی آب و مذاکرات ایران 
ــت. ــراق با ترکیه در جهت پرداخت حق آبه دجله و فرات اس و ع
در این راستا رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت و در بخشی از 
ــخنان خود با اشاره به موضوع ناسالم شدن وضعیت هوا بر اثر  س
ــور، گفت: ریزگردها زندگی مردم را مختل  ورود ریزگردها به کش
ــتگاه های مسئول در دولت باید با جدیت در این  کرده و همه دس
ــئولیت های خود را ایفا کنند.آیت اهلل رئیسی  زمینه وظایف و مس
ــت را مکلف کرد به همراه  ــازمان محیط زیس در همین زمینه س
دیگر دستگاه های ذیربط از طریق دیپلماسی و مجامع بین المللی 
و تعامل با کشورهای همسایه رفع این مشکل را مجدانه پیگیری 

ــاره اقدام  ــت درب ــناس محیط زیس ــماعیل کهرم کارش کنند.اس
کشورهای همسایه علیه سدسازی در ترکیه اظهار کرد: سدسازی 
ــایه ازجمله سوریه، ایران و عراق را دچار  ترکیه کشور های همس
ــت محیطی کرده است.وی با اشاره به ساخت سد  مشکالت زیس
ــط ترکیه بیان کرد: این سد بزرگ ترین سد دنیاست  ایلیسو توس
ــال آب گیری می کند همچنین این کشور  و دریاچه آن طی ۴ س
ــچ توجهی به  ــت و هی ــته اس ــد روی دجله و فرات بس ۱۱بند س
ــورهای اطرافش ایجاد شده ندارد.کهرم  ــکالتی که برای کش مش
ــور هایی چون سوریه، عراق و ایران برای  درباره اهمیت اتحاد کش
ــه عنوان کرد: ترکیه از  ــکایت علیه ترکی اقدام حقوقی و طرح ش
ــکوت این کشورها استفاده کرده و درحال آبگیری سد هاست  س
ــور ها و طرح شکایت از مشکالت  ــت که اتحاد کش این درحالیس
ــت محیطی از جمله خیزش گرد و خاک جلوگیری می کند. زیس
ــناس محیط زیست در پایان تصریح کرد: دجله و فرات نیز  کارش
ــد و تنها راه حل برای جلوگیری  ــکیل می دهن حیات عراق را تش
ــازی مراجعه به مجامع بین المللی و  ــروی ترکیه در سدس از پیش

طرح شکایت است.

 لزوم اتحاد کشورها برای مقابله با سدسازی بی رویه

نیاز  اتوبوس  دستگاه  هزار   ۵ به  حداقل  تهران 
دارد و اگر قرار است اتفاق مثبتی رخ دهد باید 
این میزان اتوبوس تامین شود. یکی از این راه های 
اتوبوس های  خرید  اتوبوس،  به  شهر  نیاز  تامین 
اجرایی  مرحله  در  که  است  فعال  دوم  دست 
قرار دارد و دیگری اورهال کردن حداقل ۲ هزار 
اتوبوس نیمه فعال و خراب است؛ البته طبق گفته 
با همکاری  است  قرار  ارشد شهرداری  مدیران 
دولت و وزارت کشور، بخشی از بدهی دولت با 
خرید اتوبوس های نو و واگذاری آن به شهرداری 

تامین شود
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با افزایش قیمت ارز این سوال مطرح شده که آیا روند صعودی قیمت 
دالر ادامه دارد و یا باید منتظر ریزش ناگهانی قیمت ها در بازار بود؟

آخریــن باری که قیمــت دالر به کانال ۳۰ هزار تومان وارد شــد،  
زمستان سال ۹۹ بود. زمانی که دالر رکورد قیمتی زد اما این رکورد 
چندان طوالنی نبود و دالر به کانال ۲۵ هزار تومان بازگشــت. روند 
صعودی قیمت دالر و حرکت آن به ســمت کانال ۲۹ و ۳۰ چندین 
بار تکرار شــده اما هر بار قیمت دالر کاهش پیدا کرده است. این بار 

روند بازار چگونه است؟
برخی معتقدند قیمت ارز به جلسه هفته جاری شورای حکام بستگی 
دارد. جلسه ای که در آن قرار است امریکا و سه کشور اروپایی عضو 
برجام خواســتار صدور قطعنامه جدید علیه ایران شوند. صدور این 
قطعنامــه می تواند یک مانع جدی برای ادامه مذاکرات هســته ای 

متوقف شده باشد.
آلمان و فرانسه و انگلیس درخواست کرده اند که قطعنامه جدیدی 
علیه ایران صادر شــود و ایران به تعهدات خود پایبند شود. تاکنون 
تنهــا چین با صــدور این قطعنامه مخالفت کرده و روســیه هم به 
یک هشدار بســنده کرده و گفته چنین قطعنامه ای روند مذاکرات 
را دشوار می کند. مذاکراتی که از اسفند سال گذشته رسما متوقف 

شده است.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم روز گذشته 
در توییتی با اشاره به گفتگوی خود با حسین امیرعبداللهیان، وزیر 
خارجه ایران تاکید کرد که »احتمال دستیابی به توافق و بازگشت 

به برجام در حال کاهش است.«

در چنین شرایطی به نظر نمی رسد که قیمت ارز روند نزولی به خود 
بگیرد. چراکه متغیر سیاست خارجی که بر نرخ دالر بازار داخل موثر 

است،  همه علیه قیمت نزولی دالر هستند.
مگر اینکه دولت در این میان ســیگنال هایی به بازار صادر کند که 
روند قیمت دالر را کاهشی کند. سیاست هایی که نشان دهد دولت 

در صدد مدیریت اقتصاد و بهبود شرایط است.

< قیمت دالر به عقب بر می گردد؟
رئیــس کل بانک مرکزی البتــه در تازه ترین اظهارنظر خود چنین 
وعده ای داده و گفته: بانک مرکزی برنامه مفصلی در حوزه مدیریت 

بازار ارز دارد.

علی صالح آبادی وعده داده که »عرضه ارز را نسبت به گذشته بیشتر 
خواهیم کرد، آن هم به این دلیل که وضعیت درآمدهای ارزی خوب 

است و در نتیجه ما از نظر عرضه ارز مشکلی نداریم.«
او گفته با افزایش عرضه ارز در بازار، می توان قیمت ارز را کاهش داد.

مشاهدات میدانی هم نشــان می دهد که در چند روز گذشته روند 
عرضه ارز در بازار کاهش پیدا کرده اســت. به همین دلیل برخی از 
معامله گران معتقدند با افزایش عرضه ارز، روند قیمتی دالر در بازار 
نزولی می شــود و قیمت دالر بر می گردد. در چند ماه گذشــته هم 
قیمت دالر بازار آزاد چند باری به محدوده یاد شــده نزدیک شد و 

دوباره قیمت به عقب برگشت.
برای همین برخی معتقدند روند کاهشــی قیمت دالر دور از ذهن 
نیســت. اما برای ثبات نرخ ارز و کاهش نوسانات قیمتی، دولت باید 
یک برنامه مدون و دقیق داشــته باشــد. برنامه ای که یا نشان دهد 
روند فروش نفت و بازگشت ارز به کشور تسهیل شده و یا نشان دهد 

دولت برنامه اقتصادی خاصی برای حل مشکالت اقتصادی دارد.
در چند هفته گذشته دولتمردان بر افزایش درآمدهای ارزی تاکید 
کرده انــد و می گویند فروش نفت افزایش یافته و دالرهای نفتی راه 

خود را به اقتصاد ایران باز کرده است.
حاال بازار با دو دســته اظهارنظر مواجه اســت. یکی اظهارنظرهایی 
کــه آینده برجــام و توافق هســته ای را مبهم می دانــد و دیگری 

اظهارنظرهایی که می گوید روند تزریق ارز به بازار آغاز شده است.
معامله گران اما همچنان محتاط هستند و منتظرند که ببینند حق 

با کدام دسته است و قیمت دالر به چه سمتی حرکت می کند؟

اقتصادی

دبیــر انجمن واردکنندگان برنج گفت: وزارت جهادکشــاورزی و 
ســازمان حمایت وعده  داده اند که در سال جاری دوره ممنوعیت 

وارد برنج لغو شود.
مســیح کشــاورز در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکــه به دولت 
اعالم کردیم واردات ۲۷۰ هــزار تن برنج برای دو ماه فروردین و 
اردیبهشت  بسیار رقم کمی است، گفت: حدود ۴۰۰ هزار تن برنج 
ثبت سفارش شده ولی از برنامه عقب هستیم زیرا باید بین یک تا 
یک و نیم میلیون تن ثبت سفارش برنج انجام می شد که بر اساس 

سوابق تنها ۲۵ درصد برنامه محقق شد.

< اگر لغو دوره ممنوعیت واردات دیر اعالم شود فایده ای برای کشور ندارد
وی ادامــه داد: اگــر قرار باشــد در مردادماه یعنی شــروع دوره 
ممنوعیت، ممنوعیت واردات فصلی برداشــته و همان زمان اعالم 
شــود قطعا هیچ نفعی برای کشــور نخواهد داشــت؛ زیرا طرف 
خارجی تصور می کند که ما در زمان باقی مانده محدودیت خرید 
داریــم و قیمت برنج را افزایش می دهند. از طرفی وقتی هم اعالم 
شود آنقدر زمان خرید نداریم و همین امر باعث کمبود و افزایش 

قیمت برنج خارجی خواهد شد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج اضافه کرد: در جلسه قرارگاه امنیت 
غذایی با حضور معاونین وزیر، ســازمان حمایت و اعضای هیئت 
مدیره انجمن واردکنندگان برنج موضوعاتی را مطرح کردیم. مثال 
اینکه تا هفته قبل هنوز قانون بودجه در گمرکات کشــور اجرایی 

نشده بود و هیچ یک از واردکنندگان این ریسک را نمی کردند که 
بر مبنای محاسبات سال ۱۴۰۰ برنج وارد کشور کنند و بفروشند 

و پس از آن مابه التفاوت دریافت کنند.
وی تصریح کرد: موضوع دیگر مطرح شده در جلسه، قیمت گذاری 
دستوری در سال ۱۴۰۰ بود. یعنی شرایط به اینگونه شده بود که 
واردکننده هر کیلو برنج را با قیمت ۳۵ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ 
ترخیص می کرد ولی مجبور بود با قیمت هر کیلو ۳۰ تا ۳۱ هزار 
تومان به فروش برساند. این اتفاق برای بسیاری از شرکت ها افتاد 
و تعزیراتی شــدند. به همین دلیل بســیاری از شرکت ها از ترس 

تعزیراتی شدن ترخیص را متوقف کردند.

< قیمت جهانی برنج افزایش یافته
کشاورز در ادامه گفت: موضوع دیگر تغییر ارزش های جهانی است. 
جلوی ثبت ســفارش ها را گرفتند و اعالم کردند که با قیمت های 
قدیم برنج خریداری شود در حالی که تغییرات جهانی مانند جنگ 
روســیه و اوکراین و خشکسالی باعث تغییر قیمت شده است و ما 
نیز باید تابع آن باشیم. به گفته وی حذف دوره ممنوعیت واردات 
برنج خارجی باید هرچه سریعتر اعالم شود تا تولیدکننده داخلی 

و خارجی تکلیف خود را بدانند.

< آغاز ثبت سفارش ها؛ به زودی
دبیر انجمن واردکنندگان برنج در ادامه گفت: وزارت جهادکشاورزی 

و سازمان حمایت از مصرف کنندگان موافقت کردند تا قیمت های 
جدید را اعمال کنند و دولت نیز وارد بحث قیمت گذاری دستوری 

نشود. همچنین قرار است ثبت سفارشها نیز به زودی آغاز شود.

< دولت مداخله نکند
وی تصریح کرد: در جلســه با وزارت جهادکشــاورزی به حضور 
شــرکت بازرگانی دولتی در بازار برنج نیز اشــاره شــد. شرکت 
بازرگانی دولتی تجربه خوبی در این بازار ندارد و ســال ۱۴۰۰ با 
استفاده از ذخایر احتیاطی کشور وارد بازار شد و نه تنها نتوانست 
بازار را تنظیم کند و جلوی افزایش قیمت برنج ایرانی را بگیرد بلکه 
حتی باعث شد در ذخایر احتیاطی کشور با کاهش مواجه شویم. 
وزارت جهاد کشــاورزی وعده داد که شرکت بازرگانی دولتی وارد 
بحث تنظیم بازار برنج نشود. همچنین موضوع ممنوعیت واردات 
برنج از تایلند نیز لغو شــود. به گفتــه این فعال بخش خصوصی 
اگر دولت به تعهدات خود عمل کند می توانیم تا پایان ســال یک 

میلیون و ۳۰۰ هزار تن برنج وارد کشور کنیم.
کشــاورز در پایان با بیان اینکه وزارت جهاد و ســازمان حمایت 
وعده داده اند که دوره ممنوعیت واردات برنج برداشته خواهد شد، 
مکاتبات در حال انجام اســت و منتظر نتیجه آن هستیم، گفت: 
امیدواریم تجربه تلخ سال ۱۴۰۰ در کمبود و گرانی برنج خارجی 
و غیر قابل کنترل بودن برنج ایرانی با بهره مندی از نظرات بخش 

خصوصی تکرار نشود.

یک کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که هرچند به دلیل اخذ 
برخی تصمیمات اعتماد به بازار سرمایه از میان رفته است، اما پتانسیل 
رشد در این بازار وجود دارد و احتمال دارد شاخص در نیمه دوم سال 
از سقف سال ۱۳۹۹ نیز عبور کند. حسن کاظم زاده در گفتگو با ایسنا، 
درمورد وضعیت بازار سرمایه اظهار کرد: با توجه به اینکه انتظار میرفت 
قیمت های جهانی تثبیت شود، نرخ دالر کمی رشد پیدا کند و فصل 
مجامع نیز نزدیک اســت، برآوردها حاکی از آن بود که بازار وضعیت 
مثبت تری داشته باشد زیرا قیمت سهم ها همچنان در مقایسه با سایر 

بازارهای مالی رقیب جذاب تر اســت. وی ادامه داد: اما عدم اطمینان 
نســبت به سیاســت های کنترلی مخصوصا دخالت در نرخ فروش 
شرکت ها، وضع عوارض مختلف، هزینه های شرکت ها مانند مالیات و 
عوارض صادرات و... باعث بدبینی سهامداران نسبت به بازار شده است. 
به طوریکه با وجود آنکه پتانسیل رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی در بازار نهفته 
است، حتی افرادی که حرفه ای هستند ناامید شده اند. این کارشناس 
بازار سرمایه با تاکید بر اینکه پتانسیل رشد در بازار سرمایه وجود دارد، 
اظهار کرد: با توجه به وجود این پتانسیل بازار رشد خواهد کرد. البته فراز 

و نشیب دارد اما هرچقدر هم بی اعتمادی وجود داشته باشد رشدی که 
ناشی از تغییرات فاکتور اقتصادی است روی بازار تاثیر میگذارد اما به 
مرور و با نوسان و تاخیر زمانی. کاظم زاده درمورد وضعیت بازار سرمایه 
در نیمه دوم سال نیز عنوان کرد: طبق تحلیل  فاندامنتال بسیاری از 
ســهم هایی که سودآور هستند، فارغ از اینکه حاشیه سود آن ها باال 
است یا پایین یا سودآوری آن ها زیاد است یا کم، پتانسیل این را دارند 
که در ۶ ماه دوم سقف قیمتی سال ۱۳۹۹ خود را ببینند. اگر این اتفاق 

رخ دهد عبور شاخص از سقف سال ۱۳۹۹ محتمل است.

قیمت نفت هفته گذشته به ســطوحی صعود کرد که نزدیک به 
رکوردهای ثبت شــده در روزهای نخســتین جنگ در اوکراین 
 بود و هیــچ چشــم اندازی از فروکش کردن تــب صعودی نفت 

دیده نمی شود. 
به گزارش ایســنا، قیمت نفت برنت که قیمــت پایه بازار جهانی 
اســت، هفته گذشــته پس از این که اتحادیه اروپا اعالم کرد ۹۰ 
درصد از واردات نفت از روســیه را تا پایان امسال قطع می کند، از 
مرز ۱۲۴ دالر در هر بشــکه عبور کرد که باالترین قیمت از اوایل 

مارس بود. 
قیمت ها پس از آن، تحت تاثیر انتظارات برای افزایش بیشتر تولید 
نفت اوپک، اندکی کاهش پیدا کرده و به حدود ۱۱۷ دالر رسیدند 
اما این عقب نشینی مالیم، برای کاهش فشار افزایش قیمت های 
خرده فروشــی بنزین برای مصرف کنندگان یا مهار تورم جهانی 
فراگیر، کافی نخواهد بود. تحریم اتحادیه اروپا و بهبود تقاضا برای 

سوخت در چین، قیمت ها را باال نگه خواهد داشت. 
مت اســمیت، تحلیلگر نفت شــرکت تحلیلی کپلر در این باره به 
ســی ان ان بیزنس گفت: قیمت ســه رقمی نفت احتماال ماندنی 
می شــود. اگر تقاضای چین پس از پایان دور اخیر قرنطینه های 
کووید، بهبود پیدا کند و تولید نفت روسیه همچنان افت بیشتری 
پیدا کند، احتمال صعود نفت به رکورد ۱۳۹ دالر که اوایل امسال 

اتفاق افتاده بود، دور از واقعیت نخواهد بود. 

< تحریم نفت روسیه در اروپا
حتی با وجود تورم رو به رشــد و رشــد اقتصادی کندتر که شبح 
رکود را برانگیخته اســت، تقاضای جهانی برای نفت بعید اســت 
به حــدی کاهش پیدا کند که همانند ســال ۲۰۰۸، قیمت ها را 

مالیم تر کند. 
به گفته اســمیت، نگرانی این بار این است که حتی اگر به سمت 
رکود اقتصادی برویم، ممکن اســت لزوما شــاهد افت قابل توجه 

قیمت بنزین در جایگاه های سوخت نباشیم. 
اتحادیه اروپا روز جمعه تحریم نفت روسیه را در راستای ششمین 
بسته تحریم های وضع شــده علیه مسکو به تالفی حمله نظامی 

به اوکرایــن، تصویب کرد. اکثر کشــورهای اتحادیه اروپا اکنون 
شــش ماه فرصت دارند به واردات نفت از روســیه خاتمه دهند 
 و هشــت ماه زمان دارند تا واردات فرآورده های نفتی از روسیه را 

متوقف کنند. 
در حال حاضر اســمیت می گوید این بلوک احتماال به خرید نفت 
از روسیه ادامه می دهد اما به دنبال منابع دیگری برای تامین نفت 
اســت. طبق آمار کپلر، واردات نفت اتحادیه اروپا از آنگوال از زمان 
آغاز جنگ در اوکراین، ســه برابر شده است و حجم واردات نفت 
از برزیــل و عراق، به ترتیــب ۵۰ درصد و ۴۰ درصد افزایش پیدا 

کرده است. 
بــه گفته تحلیلگران شــرکت ورتکســا، تامین نفــت از مناطق 
دوردرســت، قیمت ها را باال نگه خواهد داشت. تاثیر مستقیم این 
اقــدام، هزینه باالتر حمل محموله های نفتی، به دلیل ســفرهای 

طوالنی کشتی است. 
دولت ها می توانند اقداماتی نظیر عرضه یارانه های سوخت و سقف 
قیمت در جایگاه های سوخت را برای کنترل قیمت ها انجام دهند. 
اما تحقق آنچه که جهان واقعا نیاز دارد یعنی عرضه بیشتر، دشوار 

خواهد بود. 

< منابع ناکافی
طبق آمار آژانس بین المللی انرژی، روسیه سال میالدی گذشته در 
۱۴ درصد از تامین جهانی نفت ســهم داشت و تحریم های غربی 
علیه روسیه، شکاف قابل توجهی در عرضه ایجاد کرده اند. روسیه 
تقریبا یک میلیون بشــکه در روز از تولیدش را در آوریل متوقف 
کرد و افت تولید این کشور ممکن است در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ 

به حدود سه میلیون بشکه در روز برسد. 
اوپک پالس که از اعضای اوپک و متحدانشــان از جمله روســیه 
تشکیل شده است، پنج شنبه گذشته موافقت کرد تولید نفت این 
گروه در هر کدام از ماه های ژوییه و اوت ۶۴۸ هزار بشــکه در روز 
افزایش دهد که ۲۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر از توافق قبلی است. 
آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرد تولید نفت جهانی شــامل 
روسیه تا پایان سال ۲۰۲۲، بیش از سه میلیون بشکه در روز رشد 

کرده و تاثیر تحریم ها را متوازن می کند. 
اما اســمیت بر این باور اســت که دســتیابی به این هدف دشوار 
اســت. حتی پیش از جنگ در اوکرایــن، تولیدکنندگان نفت به 
دلیل حرکت به سمت انرژی تجدیدپذیر، سرمایه گذاری در تولید 
جدید را کمتر کرده بودند. و اوپــک محدودیت هایی دارد. اوپک 
پالس برای حفظ توافق فعلی به ســختی تــالش می کند. حتی 
اعضای بزرگ گروه شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی 
 و کویت ماه گذشته به میزان قابل مالحظه ای کمتر از آوریل نفت 

صادر کردند. 
جیووانی اســتونوو، استراتژیست بانک سرمایه گذاری یو بی اس در 
این باره گفت: بسیاری از اعضای اوپک به محدودیت ظرفیت تولید 
خود رسیده اند. یعنی افزایش تولید واقعی، احتماال نصف افزایش 

هدف گذاری شده خواهد بود. 

< تقاضای جهانی قوی
قرنطینه های سخت گیرانه چند ماهه در شانگهای و پکن و سایر 
شهرهای بزرگ چین، به تقاضا برای سوخت در چین که بزرگترین 
کشور واردکننده نفت جهان است، آسیب زده است. اما با تسهیل 
این محدودیتها، تقاضا ممکن اســت به سرعت بهبود پیدا کرده و 
قیمت ها را باال ببرد. چین ممکن اســت واردات نفت از روسیه را 
که گرید نفتی صادراتی اورال این کشور با تخفیف ۳۴ دالر در هر 

بشکه نسبت به نفت برنت فروخته می شود، افزایش دهد. 
شرکت ورتکســا برآورد کرده که چین ۱.۱ میلیون بشکه در روز 
نفت دریابرد از روســیه در ماه مه وارد کرده که حدود ۳۷ درصد 

باالتر از میانگین سال گذشته است. 
بر اساس گزارش سی ان ان بیزنس، تقاضا برای سوخت در آمریکا 
 هــم با وجود جهش قیمت ها، نســبتا انعطاف پذیر مانده اســت. 
در هفته منتهی به شــنبه، میزان فروش بنزیــن در جایگاه های 
ســوخت آمریکا تنها پنج درصد در مقایســه با مدت مشابه سال 
گذشــته کاهش پیدا کرد. این کاهش مالیم در حالی روی داد که 
میانگین قیمت ملی اواخر مه بر مبنای ســال به سال ۵۰ درصد 

افزایش نشان داد و به ۴.۶۰ دالر در هر گالن رسید.

3 سیگنال جدید به بازار ارز

دالر2۵هزارتومانمیشود؟
آخرین باری که قیمت دالر کانال 30 هزار تومان را رد کرد، آذرماه سال ۹۹ بود. زمانی که قیمت دالر مدتی در کانال 31 هزار تومانی ماند و دوباره سقوط کرد.

آیا این بار هم قیمت دالر سقوط می کند؟

مالیات

برق

حمل و نقل

انرژی

از اواخر سال گذشته امکان گزارش فرار مالیاتی 
از سوی مردم در سامانه سوت زنی سازمان امور 
مالیاتــی و پرداخت پاداش در این زمینه فراهم 
شد اما تاکنون موردی مبنی بر پرداخت پاداش 
در این راســتا اعالم نشــده و یکی از شــروط 
سازمان مالیاتی برای پرداخت پاداش نیز، وصول 
بیش از ۴۰ میلیون تومان درآمد از محل گزارش 

فرار مالیاتی است.
به گزارش ایسنا، سازمان امور مالیاتی در اواخر 
ســال گذشته از ســامانه ســوت زنی رونمایی 
و رئیــس کل این ســازمان نیز دســتورالعمل 

سوت زنی را ابالغ کرد. 
با این اقدام، مردم از آن زمان تاکنون می توانند با 
مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی به نشانی 
intamedia.ir و ورود به صفحه گزارش فرار 

مالیاتی، تخلف مالیاتی را ثبت کنند. 
در این زمینه، اگر بر اســاس اطالعات ارسالی 
اشخاص ثالث، مودیان مالیاتی جدید و درآمدهای 
کتمان شده مشمول مالیات شناسایی و مالیات 
مطالبه و وصول شود، سازمان مالیاتی می تواند با 
رعایت مقررات قانونی نسبت به پرداخت پاداش 
متناسب با اطالعات کسب شده و مالیات وصولی 
از درآمد اختصاصی ســازمان در وجه اشخاص 
مذکور در چارچوب دستورالعملی که به تصویب 

رئیس کل به سازمان می رسد، اقدام کند.
البتــه، برای دریافت پاداش در این زمینه حتماً 
باید اطالعات هویتی گزارش دهنده چون شماره 

تلفن همراه و مشخصات حساب بانکی در سامانه 
سازمان امور مالیاتی ثبت شود. 

در این بین، پیگیری ها از ســازمان امور مالیاتی 
حاکی از آن اســت که از زمان اجرای ســامانه 
سوت زنی تاکنون گزارش های مردمی درباره فرار 
مالیاتی به وصول مالیات منجر نشده است و عمده 
گزارش های ارسالی نیز به استفاده نکردن اصناف 
به خصوص پزشکان از کارتخوان مربوط می شود. 
همچنین، سازمان امور مالیاتی یک محدودیت 
در پرداخــت پاداش بــه مردم بــرای گزارش 
فرارهای مالیاتی اعالم کرده و آن این است که با 
توجه به هزینه های وصول مالیات، گزارش فرار 
مالیاتی باید به وصول مالیات موثری منجر شود 
و مالیات موثر مالیاتی است که وصولی آن بیش 
از ۴۰ میلیون تومان برای سازمان مالیاتی باشد! 
بنابراین، می توان دلیل اینکه تاکنون پاداشــی 
برای گزارش های مردمی از فرار مالیاتی پرداخت 
نشده را در موثر نبودن آن گزارش ها در وصول 
بیش از ۴۰ میلیون تومان درآمد برای سازمان 

امور مالیاتی دانست. 
البته، ســازمان امور مالیاتی ایــن را ذکر کرده 
که از آنجا که فرآیند بررســی صحت و ســقم 
گزارش فرار مالیاتی و منتج شدن آن به درآمد 
طوالنی اســت، برای برخی از این گزارش ها که 
امید بیشتری به آن ها است تا به درآمد مالیاتی 
منجر شود، به تشخیص رئیس کل سازمان امور 

مالیاتی هدایایی پرداخت می شود.

مدیرعامــل توانیــر از آغاز اجــرای برنامه های 
مدیریــت بار بــرق همزمان با آغــاز فصل اوج 
مصرف برق خبرداد و گفت: امســال با توجه به 
هماهنگی های صورت گرفتــه با وزارت صمت 
و صنایع، شــاهد اجرای متفــاوت این برنامه ها 

هستیم.
به گزارش ایســنا، آرش کردی در شروع اجرای 
این برنامه با اشاره به این که از صنایع خواسته 
شده اســت تا برنامه های تعطیالت و تعمیرات 
خــود را در فصــل پیک مصرف بــرق به اجرا 
بگذارنــد، افزود: به این منظــور امضای تفاهم 
نامه ها با صنایع از ماه های گذشته آغاز شده بود 
و از این جهت برنامه ریزی دقیق تری انجام شد 
چرا که طرح های مدیریت بــار زودتر آغاز و به 
صنایع نیز قبل از اجرا اعالم شده است تا خللی 
در کار تولید و مدیریت بازار ایجاد نشود و صنایع 
تنها برنامه های تعطیالت و تعمیرات ساالنه خود 
را در زمان هایــی که صنعت برق اعالم می کند، 
به اجرا بگذارند و این مهمترین ویژگی های این 

برنامه ها در سال جاری محسوب می شود.
مدیرعامل توانیر همچنین با اشــاره به مصوبه 
هیئت وزیران درخصوص مشــترکان صنعتی 

همکار با برق در فصل اوج مصرف گفت: براساس 
این مصوبه، مشترکانی که با برنامه های مدیریت 
بار برق همکاری داشته و درماه های بعد تجاوز از 

دیماند داشته باشند، جریمه نخواهند شد.
وی از هماهنگــی خوب میــان وزارتخانه های 
صمت، نیرو و صنایع نیز ســخن گفت و اظهار 
امیدواری کرد: با اجرای مجموع این برنامه ها، 

مدیریت مصرف خوبی اتفاق بیافتد.
کردی درخصوص بخش کشاورزی نیز گفت: با 
توجه به مشــوق های تعریف شده و برنامه های 
تدوین شــده، مشــترکان می توانند در صورت 
عــدم اســتفاده از برق چاه های کشــاورزی به 
مدت ۵ســاعت در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۸ )که در 
تفاهم نامه همکاری درج می شود( و انتقال زمان 
آبیاری به ســاعات دیگر، از برق رایگان در ۱۹ 

ساعت باقی مانده شبانه روز استفاده کنند.
مدیرعامل توانیر با بیان این که این اقدام مبتنی 
بر اصول علمی تعریف شــده است، اضافه کرد: 
از آنجا که آبیاری در ساعت های گرم روز مغایر 
با اصول علمی اســت، برنامه هــای مدیریت بار 
 بخش کشاورزی نیز در ساعات گرم روز تعریف 

شده است.

در حالی که بســیاری از شرکت های تکنولوژی 
به دنبال ارائه خدمات و با تاکســی بدون راننده 
هستند، شــرکت کروز مجوز اســتفاده از این 
خودروها را گرفت. استفاده از این تاکسی ها عالوه 
بر مزایا، معایبی نیــز دارد اما نهادهای نظارتی 
مجوز آن را صادر کردند. به گزارش تجارت نیوز، 
نهادهای نظارتــی کالیفرنیا روز پنجشــنبه با 
شــروع حمل و نقل بدون راننده مســافران در 
سانفرانسیسکو موافقت کردند.. سانفرانسیسکو 
اولین شهر ایالت کالیفرنیا است که ده ها شرکت 
در آن تالش کرده اند تا خودروهای خود را برای 
حرکت بــدون راننده در جاده هــای پرترافیک 
آمــوزش دهند. به نقل از گاردین، کمیســیون 
خدمات عمومی کالیفرنیا به اتفاق آرا به شرکت 
کروز، شــرکتی که توسط شرکت خودروسازی 
جنرال موتورز مدیریت می شود مجوز راه اندازی 
خدمات بدون راننده را اعطا کرد. تاکســی های 
کروز برای پیاده کردن و یا سوار کردن مسافران 
باید در حالت پارک دوبل قرار بگیرند. نهادهای 
نظارتی علیرغم نگرانی های ایمنی ناشی از ناتوانی 
کروز در ســوار و پیاده کردن مسافران در کنار 
خیابان این مجوز را صادر کردند. در ابتدا تنها ۳۰ 
تاکسی خودران در جاهای کم ترافیک تر این شهر 
شروع به کار می کنند. ساعت کار این تاکسی ها 
در حال حاضر از ۱۰ شب تا ۶ صبح خواهد بود. 
این محدودیت ها برای جلوگیری از خســارت، 
آســیب و مرگ ناشــی تصــادف احتمالی این 
تاکسی ها صورت می گیرد. به دلیل مسائل ایمنی 

این تاکسی ها در شرایط مه و باران شدید حتی 
در مکان های خلــوت و کم رفت و آمد نیز حق 
تردد ندارند. شرکت کروز و شرکت دیگری به نام 
وایمو تا کنون هم از این تاکسی ها در سطح شهر 
سانفرانسیسکو استفاده می کردند اما یک راننده 
پشتیبان هم با این تاکسی ها بود. این راننده در 
صورت بروز مشــکل کنترل وسیله را به دست 
می گرفت. بیش از ۱۰ سال است که شرکت های 
تکنولوژی به دنبال دست یابی به چنین امکانی 
هستند. تاکسی های بدون راننده هزینه رفت و 
آمد با تاکسی را کاهش می دهند و می توانند تا 
حد زیادی از تصادفات ناشــی از بی دقتی راننده 
پیشگیری کنند. مدیر اجرایی شرکت کروز روز 
پنج شــنبه در پستی نوشت که آغاز به کار این 
تاکسی ها به معنی محافظت از جان مردم، صرفه 
جویی در پول و وقت آنها و کمک به نجات سیاره 
زمین نیز هست. اوبر، بزرگترین شرکت خدمات 
تاکسی اینترنتی امیدوار بود تا سال ۲۰۱۹ تعداد 
۷۵,۰۰۰ اتومبیل بدون راننده داشته باشد و تا 
سال ۲۰۲۲ در ۱۳ شهر از این خودروها استفاده 
کنــد. اما این شــرکت در ســال ۲۰۲۰ بخش 
رانندگی خودکار خود را به شرکت آرورا فروخت. 
اوبر هنوز به نیروی انسان برای ارائه خدمات خود 
متکی اســت. در حالی که جذب نیروی انسانی 
از زمان شــروع کرونا دشوارتر شد. ایالن ماسک 
هم وعده داد تا آخر ســال ۲۰۲۰ شرکت تسال 
خودروهای بدون راننده را وارد بازار کند اما این 

اتفاق نیفتاد.

وزیر خارجه روسیه اعالم کرد تحریمهای غربی 
هیچ تاثیــری روی صادرات نفت این کشــور 
نخواهند داشت و سود حاصل از صادرات انرژی 

امسال جهش بزرگی پیدا خواهد کرد. 
به گزارش ایســنا، سرگی الوروف به یک شبکه 
تلویزیونــی بوســنیایی صرب گفــت: با توجه 
به ســطح قیمت فعلی که نتیجه سیاســتهای 
غرب بوده اســت، ما هیچ درآمد بودجه ای را از 
دست نداده ایم. برعکس، امسال سود روسیه از 
صادرات منابع انرژی، به میزان قابل مالحظه ای 

افزایش پیدا خواهد کرد. 
اتحادیه اروپا هفته گذشته با قطع ۹۰ درصد از 
واردات نفت از روسیه به این بلوک تا پایان سال 
۲۰۲۲ موافقت کرد تا مسکو را بر سر جنگ در 

اوکراین، مجازات کند. 
الوروف گفت: نفت به صورت کلی تابع سیاست 
نیست و تقاضا برای آن وجود دارد. ما بازارهای 
فروش دیگری داریم که در حال حاضر فروش به 

آن ها را افزایش داده ایم. 
بر اســاس گزارش رویترز، وزارت دارایی روسیه 
روز جمعــه اعالم کرد انتظار دارد ۳۹۳ میلیارد 
روبل )۶.۳۵ میلیــارد دالر( درآمد اضافی نفت 
و گاز در ژوئن دریافت کند. بودجه روســیه در 
فاصلــه مه تا ژوئن، ۶۵۶.۶ میلیارد روبل اضافی 
به دلیل قیمت باالتر از حد انتظار نفت دریافت 

خواهد کرد.
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سه عامل سه رقمی ماندن قیمت نفت

دبیر انجمن واردکنندگان برنج مطرح کرد
وزارت جهادکشاورزی وعده داده دوره ممنوعیت واردات برنج لغو شود

یک کارشناس بازار سرمایه:
با وجود همه بی اعتمادی ها، بورس رشد خواهد کرد

شرط عجیب سازمان مالیاتی
فقط این گزارش ها از فرار مالیاتی پاداش می گیرند!

آغاز اجرای برنامه های مدیریت بار برق 

شروع به کار تاکسی های بدون راننده در کالیفرنیا

جهش خیره کننده درآمد روسیه از صادرات نفت
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 فرهنگی

ابتکار:پارادوکس سلبریتی ها
در ایران، این روزها بیشتر با سلبریتی هایی 
مواجه هستیم که شاید برای چند دقیقه 
در قاب تلویزیون از زندگی و سختی روزگار بگویند، 
ــازی آنها مراجعه  ــه به صفحات مج ــا زمانی ک ام
می کنیم ، فاصله ای روشن و عجیبی را بین زندگی 
ــی از مردم جامعه می بینیم.  ــا و درصد باالی آن ه
ــلبریتی ها  با این همه نمی توان از تاثیر و نقش س
در جریانات اجتماعی، گفتار و حتی پوشش مردم 
به راحتی گذشت، علی الخصوص در عصر حاضر 
ــبکه های فراوان اجتماعی و  که به دلیل وجود ش
ــترش اینترنت، دسترسی به آنها توسط عامه  گس
ــت. سلبریتی ها می توانند  مردم آسان تر شده اس
ــته  تاثیرات مثبت و منفی فراوانی در جامعه داش
ــند، اما این روزها بیشتر شاهد تاثیرات منفی  باش
ــخاص به ظاهر مشهور در جامعه هستیم  این اش
ــلبریتی زدگی در  و همین امر باعث بروز پدیده س
جامعه شده است.درواقع دالیل سلبریتی زدگی در 

جامعه می تواند به این شرح باشد:
ــهرت از طریق استعداد و  ــیدن به ش ۱-  عدم رس
تالش خاص و استفاده از رانت و روابط و یا اتصال 
ــوادی و  ــوذ. به همین دلیل کم س ــه افراد با نف ب
ــهور که در  ــدی در برخی از این افراد مش ناکارآم
ــی از مواقع فقط با رابطه و رانت به معروفیت  خیل
رسیده اند باعث بروز بسیاری از پدیده های منفی 

اجتماعی و فرهنگی در جامعه شده است.
۲-  دریافت دستمزدهای نامتعارف و بسیار باالتر از 

دریافتی های رایج در جامعه
۳-  عدم شفافیت پرداخت مالیات توسط آنها

۴-  دوگانگی و پارادوکس در رفتار و شعارهایشان
ــاهد یک  ــده که هر روز ش همین موارد باعث ش
ــا اظهارنظر عجیب از طرف این  اتفاق و رفتار و ی
ــیم؛ از بوسه ای عجیب  افراد به ظاهر مشهور باش
ــه مردم آبادان در  ــرش قرمز کن در زمانی ک در ف
حال عزاداری هستند گرفته تا پوشش های عجیب 
و نامتعارف در فرش قرمز جشنواره فجر؛ از جمع 
ــرای حوادث  ــرانجامی نامعلوم ب ــول با س آوری پ
مختلف جامعه گرفته تا تبلیغ انواع مختلف کاالها 
ــی از پارادوکس  ــخاص و غیره! همگی جزئ و اش

رفتاری این اشخاص در جامعه ماست.
درصورتی که در خیلی از کشورهای جهان، وجود 
ــد جریانات مثبت  ــلبریتی ها معموال می توان س
ــد و در برخی از  ــته باش ــی را به همراه داش فراوان
ــورهای جهان همانند کره جنوبی با سرمایه  کش
ــد و با ضوابطی خاص از  گذاری اصولی و هدفمن
این افراد کسب شهرت و درآمد جهانی می کنند 
و می توانند فرهنگ خودشان را به سایر کشورهای 
جهان معرفی کنند. با این حال متاسفانه در ایران 
ــیار کمتر رخ می دهد و در خیلی از  این اتفاق بس
ــتباه این افراد به  ــوارد، رفتار و صحبت های اش م
ظاهر مشهور آسیب های جبران ناپذیری بر پیکره 
فرهنگ کشور وارد می کند؛ به طوری که الگوهایی 
که باید جامعه را به سمت تعالی و پیشرفت ببرند 
ــیب و پسرفت جامعه  در خیلی از موارد باعث آس
می شوند. در این رابطه سواالت اساسی که مطرح 
ــوند این است که چرا مدل و الگوی اصولی  می ش
مناسبی برای پرورش سلبریتی ها در این سال ها 
طراحی نشده است؟ چرا از افراد متخصص و علمی 
ــتعداد در برنامه های مختلف تلویزیونی و  و با اس
سینما و غیره کم تر استفاده می شود؟ و این که 
ــانه ای آحاد  ــواد رس چرا در جهت باالتر رفتن س
ــال ها کمتر اقدام عملی و  مردم جامعه در این س
موثر صورت گرفته است؟ شاید اگر سواد رسانه ای 
آحاد مردم جامعه ارتقا یابد کمتر شاهد معروفیت 

سلبریتی های کم سواد و بی تخصص باشیم.

آرمان ملی: سرنوشت پیچیده برجام
نشانه ها و عالئمي که از داخل ایران، 
از طرف آقاي رابرت مالي و کشورهاي 
ــود، مایوس کننده  ــنیده مي ش اروپایي دیده و ش
ــاي امیرعبداللهیان در  ــت. آخرین صحبت آق اس
داووس تقریبا توام با ناامیدي بود و مجموعه اینها 
نشان مي دهد مذاکرات به بن بست رسیده است. 
ــت همه پنجره ها بسته نشده  هرچند ممکن اس
باشد و همچنین آمریکا و اروپا به طور رسمي اعالم 
نکنند که از ادامه مذاکرات خارج خواهند شد ولي 
وضعیت فعلي که در آن به سر مي بریم، عمال دارد 
مذاکرات و موضوعیت برجام را به یک چالش تیره 
کننده مي کشاند. از طرف دیگر با توجه به مدارکي 
که نخست وزیر اسرائیل به تازگي منتشر کرده و 
به نظر مي رسد مربوط به همان اسناد دورقوزآباد 
ــر کرده بود. موضوع  است که نتانیاهو قبال منتش
ــرکل آژانس برمي گردد  ــه اظهارنظر مدی بعدي ب
ــه سایتي که ایران  که چندي پیش و بارها به س
ــر باز زده، اشاره داشته  از معرفي آن به آژانس س
که ایران در اینباره به آژانس معرفي نکرده است. 
ــد که غربي ها  ــت از این مي کن ــه اینها حکای هم
ــور کلي و مخصوصا آمریکایي ها از تصویب و  به ط
ــدند و دارند موضوع  ــت در برجام ناامید ش موفقی
ــانند که ارتباطي به آمریکا و  را به آژانس مي کش
اروپا و ایران ندارد. از طرفي ۳۵ عضو مجمع حکام 
نیز طبیعتا تحت تاثیر آمریکا قرار خواهند گرفت. 
این درحالي است که چنانچه طي روزهاي آینده 
ایران به آژانس جواب ندهد و آژانس اعالم کند که 
ایران از ادامه همکاري و معرفي سایت هاي اعالم 
نشده، خودداري کرده، ممکن است پرونده ما در 
ــات آینده مطرح شود که  شوراي حکام در جلس
ــوراي حکام ما را محکوم  اگر رأي منفي دهد و ش
ــوراي امنیت مي رود نتیجتا  کند، پرونده ما به ش
تحریم هاي جدیدتري علیه ما اعمال خواهد شد. 
ــده  همان طور که قبال هم این تحریم ها اعمال ش
ــت ایران یک اقدام  ــود. از طرف دیگر ممکن اس ب
ــت به غني  تالفي جویانه اي در پیش بگیرد و دس
ــتر از ۶۰ درصد بزند، سانتریفیوژهاي  سازي بیش
ــرفته تري را تولید کند که این خود مي تواند  پیش

بهانه اي به دست آمریکا و اسرائیل دهد که دست 
به اقدامات متقابل بزنند. درواقع وضعیت پیچیده 
است و با توجه به مشکالتي که داریم و با توجه به 
اینکه برخي از مقامات رسمي از جمله نمایندگان 
ــتان با  ــس ابراز کرده اند که احتماال در تابس مجل
تورم شدیدي مواجه خواهیم شد، از طرفي فضاي 
ــي هم حکایت از این مي کند که دنیا در  بین الملل
آستانه یک وضعیت ناهنجار اقتصادي است. از این 
ــناس پیشنهاد مي کنم در  رو به عنوان یک کارش
ــرایط فعلي طرفین از سطح خواسته هاي خود  ش
ــود و  ــي که باید به آن توجه ش ــد. موضوع بکاهن
ــورمان و همچنین آمریکایي ها  بارها مقامات کش
ابراز کرده اند که فقط درباره تحریم هاي مرتبط با 
برجام مذاکره مي کنیم. بنابراین در شرایط فعلي به 
ــت که دست به یک سیاست  نفع منافع ملي نیس
انتقام جویانه بزنیم. اسرائیل چنانچه دست به اقدام 
ــد و تا  احمقانه اي بزند، منطقه را به آتش مي کش
ــل و توان جنگ  ــان داده که خیلي تمای االن نش
رودررو را ندارد و از طرق مختلف دارد بحران زایي 
ــت قبل از اینکه تهدید خارجي  مي کند. درحقیق
داشته باشیم باید از تهدیدات داخلي نگران باشیم. 
ــرایط کنوني با آنچه دو سال پیش بود، تفاوت  ش
دارد و وضعیت اقتصادي ملي و همچنین وضعیت 
اقتصادي بین المللي بعد از حمله روسیه به اوکراین 
در یک حالت غیرقابل تحمل قرار گرفته و ما نیز 
تحت تاثیر این وضعیت هستیم. با توجه به نزدیکي 
ــیه و حاال تصمیم گرفتیم نفت و گندم  ما به روس
روسیه را از طریق شبکه هایي که تحریم ها را دور 
مي زنیم، صادر کنیم؛ گویاي این است که هرچقدر 
نگاه ما نسبت به شرق عمیق تر شود فشار غرب بر 

ما شدیدتر خواهد بود.

سیاس��ت  های  گمش��ده  آزادی؛  اقتص��اد:  دنی��ای 
عمومی در ایران

ــراری و  ــت  ها تک گاهی سیاس
کلیشه  ای است و هر سیاستگذار 
و سیاستمداری می  آید در تله آن گرفتار می شود. 
ــت دادن یارانه، تک نرخی کردن ارز، کمک  سیاس
ــه طبقات و  ــاندن ب ــه تولیدکنندگان، یاری رس ب
ــته اغلب  ــای پایین. اجرای عدالت خواس دهک ه
ــیده اند... ــت که به قدرت رس دولت هایی بوده اس
برای موفقیت سیاست  ها دو سطح خرد و کالن یا 
سطح فن و راهبرد را می  توان از یکدیگر جدا کرد. 
در سطح فن)خرد - تکنیکی( توجه به تخصص و 
تعهد راهگشا است. یعنی کسانی طرح بدهند که به 
لحاظ علمی و تجربی و تعهد به کشور دارای سابقه 
موفق و طی کردن سلسله مراتب باشند. مرحله بعد 
ــت که در گذشته انجام  ارزیابی سیاست   هایی اس
شده که چه اهداف و چه دستاوردهایی داشته اند 
ــاخص هایی موفق بوده اند  و تا چه میزان در چه ش
ــت آنها چه بوده است؟ مرحله سوم  و علل شکس
داشتن سیاست و برنامه ای دقیق، کمی مبتنی بر 
ــتاوردهای علمی و تجربیات بشری است که  دس
در محیطی کوچک آزمایشی اجرا شود. درنهایت 
بعد از گرفته شدن نقاط ضعف آن با اطالع رسانی 
دقیق و حرفه ای به شهروندان در سطح کشور اجرا 
ــکالت پیش آمده  ــا ارزیابی های مرحله  ای مش و ب
ــود. اگر چنین شود خطاها کاهش  حل وفصل ش
ــورم، کاهش  ــانه آن کاهش ت ــدا می   کند و نش پی
ــتغال و رقابت پذیری اقتصاد  قیمت  ها، افزایش اش
ایران خواهد بود. گاهی سیاست  ها در سطح خرد 
مشکل دارند؛ یعنی برنامه های قبل گزارش عملکرد 
ــوی تیم جدید ارزیابی نمی  شوند، به  ندارند، از س
سخنان نخبگان و پژوهش های علمی در این زمینه 
توجه نمی  شود یا حتی در سطح اطالع رسانی افکار 
عمومی و شهروندان غافلگیر می  شوند. بزرگ ترین 
مشکل فنی زمانی اتفاق می  افتد که شعار یا هدف، 
جای برنامه و برنامه جای سیاستگذاری را می  گیرد؛ 
ــی از چرخه  ــتن طرح به این معنا که بدون داش
سیاستگذاری موضوع ناگهانی ابالغ و اجرا می  شود. 
ــتراتژی( تکرار  ــردی)کالن - اس ــطح راهب در س
ــان از آن دارد که سیاست  ها  تجربیات گذشته نش
ساده و تک خطی اجرا می شود. در سطح راهبردی 
ــا آنچه در  ــت ت ــه لحاظ دایره تخصصی نیاز اس ب
ــطح فن، گرد آمده با سایر تخصص ها از جمله  س
ــود.  ــتگذاری عمومی، ارتباطی و... همراه ش سیاس
شاید روی برگه با منطق ریاضیات، فرمول  ها جواب 
ــانی،  ــد؛ اما در واقعیت موضوع اجتماعات انس ده
ــت غیرقابل پیش بینی که اغلب  ــان  هایی اس انس
برنامه ریزی ها را به هم می  زنند. در سطح سیاسی 
ــاد تاریخی دولت- ملت  ــروعیت داخلی و تض مش
ــت که می  توان بخشی از آن را با احترام  مانعی اس
به جامعه مدنی و افکار عمومی بهبود بخشید. در 
سطح خارجی نیز موازنه قوا و نه شرقی و نه غربی 
ــی و  با تکیه بر منافع ملی تضمین کننده اثربخش
کارآمدی سیاستگذاری است. راهبرد اساسی که در 
ارزیابی  ها نادیده گرفته شده است، سطح فلسفی 
است. سیاستگذاری تکراری دهه های اخیر که در 
چند دولت شبیه به هم اجرا شده است و نمی  تواند 
ابتکار جدیدی خلق کند به راهبرد فلسفی مبتنی 
بر قرائت خاصی از عدالت برمی  گردد. برابر دانستن 
ــن بردن طبقات و  ــهروندان و تالش برای از بی ش
منزلت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی آنچه را به 
حاشیه می  کشاند، غایت آزادی است. چه انسان را 
موجودی عاقل یا بی منطق فرض کنیم برنامه  ریزی 
ــاس عدالت به مثابه برابری باعث به حاشیه  بر اس
راندن آزادی در کشور خواهد شد. کنار رفتن آزادی 
باعث فرار سرمایه، مهاجرت نخبگان، ترویج تنبلی 
و کنار رفتن کارآفرینان و تاجران و کسانی است که 
با مردم عادی فرق دارند. الزام توسعه، تعادل میان 
عدالت و آزادی است و به ویژه کشورهایی که جهش 
اقتصادی داشته اند نهادهایی خلق کرده اند که در 
ــتعداد نخبگان  پرتو حکومت قانون امکان بروز اس
ــت  های  ــده سیاس را فراهم کرده اند. آزادی، گمش

عمومی در ایران است.

امروز؛ همان فردای دیروز است
»برُگزین« روزنامه های ایران

در این ستونـ  بی هیچ دخل و تصرفیـ  گزیده ای از مطالب روزنامه های سراسری کشور را 
فردای انتشار می توانید مطالعه کنید.
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ــاپ گان« با حضور »تام  ــن و ماجراجویانه »ت دنباله  فیلم اکش
ــروز« در دومین هفته اکران به فروش ۱۸۵ میلیون دالر در  ک
آمریکا و ۲۰۵ میلیون دالری در گیشه بین المللی دست یافته 
و به زودی فروش خود را از مرز ۴۰۰ میلیون دالر عبور خواهد 
داد. »تاپ گان: ماوریک« محصول پارامونت و اسکای دنس، در 
حال حاضر بزرگترین موفقیت حرفه ای »جوزف کوشینسکی« 
ــت که پیش از این در سال ۲۰۱۳ در فیلم  کارگردان فیلم اس
ــت.  ــته اس ــی« با کروز همکاری داش ــی تخیلی »فراموش علم
 Cinema( ــینمایی ــاپ گان« که نمره س ــم جدید »ت در فیل
ــت. این فیلم امسال  Score( عالی »A+« را دریافت کرده اس

در بخش نمایش های ویژه جشنواره کن نیز به نمایش گذاشته 
ــاری به »تام کروز«  ــد که با اعطای جایزه نخل طالی افتخ ش
ــتان فیلم »تاپ گان: ماوریک« درباره »پیت  ــد. داس همراه ش
میشل« )تام کروز( است که پس از ۳۰ سال فعالیت به عنوان 
ــان برتر نیروی دریایی، در معرض یک آزمایش جدید قرار  خلب
ــمت اصلی فیلم »تاپ گان« به کارگردانی »تونی  می گیرد. قس
ــینما آمد. به گزارش ایسنا به  ــال ۱۹۸۶ به س ــکات« در س اس
ــکرین، مدیران بین المللی پارامونت پیکچرز آخرین  نقل از اس
ــه بریتانیا با  ــالم کردند ک ــه این فیلم را اع ــای منطق درآمده
ــترالیا  ــه با ۱۵/۷ میلیون دالر و اس ــون دالر، فرانس ۳۵/۴ میلی
ــتند و ژاپن ۱۵/۲  با ۱۵/۲ میلیون دالر بهترین عملکرد را داش
ــون دالر، آلمان ۹ میلیون  ــون دالر، خاورمیانه ۹/۷ میلی میلی
ــل ۷ میلیون دالر، مکزیک ۶/۱ میلیون دالر و ایتالیا  دالر، برزی
ــینمایی  ــر بازارهای موفق این فیلم س ــون دالر دیگ  ۶/۱ میلی

هستند.

ــی جلوه های ویژه  ــه طراح ــی« هنرمندی ک ــدورو راپون »ایزی
مکانیکی فیلم هایی چون »ای تی«، »بیگانه« و »کینگ کنگ« 
ــکالت قلبی از دنیا  ــالگی بر اثر مش را انجام داده بود در ۷۶ س
رفت. راپونی که سال ۱۹۴۵ در ایتالیا متولد شده بود کارش را 
به عنوان شاگرد کارلو رامبالدی خالق جلوه های ویژه در ایتالیا 
ــس در فیلم های  ــل از نقل مکان به لس آنجل ــروع کرد و قب ش
متعدد ایتالیایی کار کرده بود. وی سال ۱۹۷۵ به لس آنجلس 
ــتادش در بازسازی »کینگ کنگ« کار کند و این  رفت تا با اس
ــز ادامه یافت که حاصل  ــکاری در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ نی هم
آن ساخته شدن فیلم هایی چون »برخورد نزدیک از نوع سوم« 

و »بیگانه« بود. 
ــاخته شدن »ای تی  وی در کنار رامبالدی از طراحان اصلی س
موجود فرازمینی« در سال ۱۹۸۲ بود. این هنرمند اواخر دهه 
ــی در فیلم های  ــد جلوه های مکانیک ــه عنوان هنرمن ۱۹۷۰ ب
دیگری نیز کار کرد که »پروژه علمی من«، »تورن« و »چیزی 
ــتند. وی سال ۱۹۸۵  بد در این راه می آید« از جمله آن ها هس
برای »راز بچه افسانه گمشده« چندین شخصیت دایناسور خلق 
کرد که یکی از آن ها یک برونتوزاروس در اندازه واقعی به طول 
ــر بود. به گزارش مهر به نقل از ورایتی،  ــر و عرض ۷ مت ۲۱ مت
راپونی برای فیلم های مختلفی کار کرد که »پدرخوانده سوم«، 
»امپراتوری اژدها«، »شکارچی اکتبر سرخ«، »دونده«، »گرین 
ــنگ«، »دار و دسته نیویورکی«  مایل«، »رستگاری در شائوش
ــن فعالیت وی قبل از  ــورد« از جمله آنها بودند. آخری و »هوان
ــاخت جلوه های مکانیکی فیلم »آرگو« در سال  بازنشستگی س

۲۰۱۲ بود.

ــتند  ــتانی قدیمی هس کوئنتین تارانتینو و راجر آوری که دوس
اولین پادکست خود را ماه آینده راه اندازی می کنند تا از طریق 
آن درباره فیلم های قدیمی مورد عالقه شان صحبت کنند و به 

کشف چیزهای جدید در آن ها بپردازند. 
ــت با نام »پادکست آرشیو ویدیویی« از ۱۹ جوالی  این پادکس
ــای دوباره فیلم ها و  ــروع می کند و این دو با تماش کارش را ش
صحبت درباره آنها سعی دارند تا یاد گذشته را زنده کنند. این 
ــگاهی کار  ــال پیش در کالیفرنیا در فروش دو نفر حدود ۴۰ س
ــت و آن ها  ــیونی از نوارهای وی اچ اس داش می کردند که کلکس
ــال ۱۹۸۳ در  ــتریان اجاره می داد. تارانتینو و آوری س را به مش
این فروشگاه با هم همکار شدند و آنجا به عشق مشترکشان به 

فیلم های کمتر شناخته شده پی بردند.
ــد تا به  ــا، موجب ش ــا از فیلم ه ــی آن ه ــش دایره المعارف دان
ــان بدل شوند  ــی در محل و منطقه کارش چهره های سرشناس
ــا هم همکاری  ــن« ب ــتن فیلمنامه »پالپ فیکش و بعد در نوش
ــد. تارانتینو سال ۱۹۹۵ این آرشیو  ــکار ش کردند که برنده اس
ــازی  ــه خودش بازس ــگاه را در خان ــد و فروش ــو را خری ویدی
ــت  ــل از ورایتی، در این پادکس ــه نق ــه گزارش مهر ب ــرد. ب ک
ــم علمی تخیلی  ــاره فیلم هایی چون فیل ــو و آوری درب تارانتین
ــاخته جان کارپنتر فیلم  ــتاره تاریک« محصول ۱۹۷۴ س »س
ــاخته لوئیس  ــول ۱۹۷۹ س ــر« محص ــی »مورن ریک جاسوس
ــناک »دیمونوئید: پیام آور مرگ« محصول  گیلبرت، فیلم ترس
ــاخته آلفردو زاکاریاس و فیلم ترسناک ماجراجویی  ۱۹۸۱ س
ــه کاوش  ــه ب ــو دانت ــاخته ج ــول ۱۹۷۸ س ــا« محص  »پیران

می پردازند.

 »تاپ گان« ۴۰۰ میلیونی شد تارانتینو سراغ »پادکست« می رود »ایزیدورو راپونی« درگذشت

ــرت« در  ــال حس ــه هزار س جورج میلر پس از نمایش فیلم »س
ــابقه، در مصاحبه ای  ــن در بخش خارج از مس ــنواره فیلم ک جش
ــاز استرالیایی  درباره تجربه های اخیرش صحبت کرد. این فیلمس
ــال حسرت« در  ــه هزار س که با نمایش جدیدترین فیلمش »س
ــویق ایستاده حضار  ــالن بزرگ لومیر در کن ۲۰۲۲ شاهد تش س
ــه فیلمش را با  ــت اولین باری بود ک ــدت ۶ دقیقه بود، گف ــه م ب
ــاگران تماشا می کرد و این تجربه برایش بسیار تکان دهنده  تماش
ــرت« که اولین فیلم میلر پس از »مد  ــه هزار سال حس بود. »س
مکس: جاده خشم« در سال ۲۰۱۵ بود با بازی تیلدا سوینتون و 
ــاخته شده و داستان فردی داستان شناس را روایت  ادریس البا س
ــیب دیده در  ــس از خرید یک بطری قدیمی و آس ــد که پ می کن
ــنهاد  ــتانبول، در را به روی یک جن باز می کند. او پیش ــازار اس ب
ــه آرزویش برآورده شود، در حالی  می کند در ازای آزادی جن، س
ــه داستان قدیمی را روایت می کند. میلر این فیلمنامه  که جن س
ــتا گور از »جن در چشم بلبل« اقتباس کرده  را با همکاری آگوس
ــتانی کوتاه نوشته ای.اس. بیات در دهه ۱۹۹۰ است. میلر  که داس
ــن فیلم در گفت وگو با هالیوود ریپورتر  چند روز پس از اکران ای
ــود. فیلمی بود که باید  ــتودیویی نب گفت: این فیلم یک فیلم اس
ــد و چیزی نبود که الزم باشد  ــتقل تامین مالی می ش به طور مس
ــتودیوی بزرگ هالیوودی انجام شود. به  در مقیاس کاری یک اس

گزارش مهر، آنچه در ادامه می خوانید ماحصل این گفتگوست.

      ش��ما اولین بار داس��تان را در دهه ۱۹۹۰ خواندید. 
از چه زمانی به این نتیجه رس��یدید که با اقتباس از آن یک 

فیلم بسازید؟
ــب یک فیلمنامه  ــکل یافته آن را در قال ــی که پیش نویس ش زمان
ــت داشتم. چیزی نبود که بگویم باید حتماً آن را بسازم و  در دس
فوری حقوقش را بخرم. در یک دوره زمانی طوالنی تکامل یافت و 
در همان حال ما در حال نوشتن این فیلمنامه و انجام پروژه های 
ــید که فیلمنامه ای در دست داشتیم  دیگر بودیم. بعد زمانی رس
که می توانستیم به دیگران ارائه کنیم. دقیقاً پنج سال پیش اینجا 
ــوینتون را مالقات کردم. لحظه فوق العاده ای بود،  در کن تیلدا س
ــا تا آن لحظه فیلمنامه را کامل نکرده بودیم. اما وقتی تیلدا را  ام
مالقات کردم، فکر کردم، خدای من، او برای این فیلم فوق العاده 
ــت. یک سال بعد فیلمنامه را برایش فرستادم و وقتی او بله را  اس
ــی می تواند نقش جن را  ــوال مطرح شد که چه کس گفت این س
بازی کند. فقط یک نفر در ذهنم داشتم: ادریس. هنوز نمی توانم 

به فرد دیگری غیر از ادریس برای بازی در این نقش فکر کنم.

    این اولین فیلم شما پس از »مکس دیوانه: جاده خشم« 
اس��ت. بعد از آن تجربه که محصولی پر از چالش های عظیم، 
درام و درگیری های بس��یار تبلیغاتی بین ش��ارلیز ترون و تام 
هاردی بود، رسیدن به »سه هزار سال حسرت« چگونه بود؟

همیشه مشکلی وجود دارد که باید آن را مدیریت کنی. هر فیلمی 
مسائل خاص خودش را دارد. در مقیاس می توانم بگویم هر فیلم 
ــگفتی  ــت. باید برای هر ش ــکتبال NBA اس مانند یک بازی بس
آمادگی داشته باشی. نمی دانی قرار است توپ به کجا پرتاب شود 
یا دفاع چه زمانی حمله کند. باید مراقب باشی تا آسیب نبینی و 
ــدام باید خودت را تنظیم کنی و برای بردن بازی چابک بمانی.  م
ــیار  ــا باید بگویم، دیدن این بازیگران در کنار هم تجربه ای بس ام
ــتنی بود. آنها بازیگر- فیلمساز هستند به این  بسیار دوست داش
ــود. از همان  ــاخته ش ــا که واقعاً می خواهند بهترین فیلم س معن
ابتدا می شد دید که دارند کمک می کنند - نه تنها به هم کمک 
ــه ما هم کمک  ــازی ب ــد، بلکه به عنوان اعضای فیلمس می کردن
ــتم، او  می کردند. در اولین صحبتی که با ادریس درباره فیلم داش
گفت دوست دارد فیلم را بازی کند و همه بک استوری ها یا فلش 
ــا را پس از تجربه اش برای تیلدا تعریف کند تا بتواند آن را  بک ه
ــته باشد. او همچنین گفت نمی خواهد صداگذاری  در اختیار داش
را در استودیو ضبط انجام دهد. می خواست داستان ها را رو در رو 
تعریف کند. این واقعاً هوشمندانه بود. منظورم این است که حتی 
ــان می دهد که او به  ــه ذهن من هم خطور نکرده بود و این نش ب
ــم فکر می کرد، نه فقط به خودش. تیلدا هم همینطور. او  کل فیل
واقعاً منحصر بفرد است. یک هنرمند و انسان و یکی از عاقل ترین 
افرادی است که تا به حال شناخته ام. جای تعجب نیست که وس 
ــروژه جدیدی دارند، تا آنجا  ــون یا دیوید فینچر هر وقت پ اندرس

که ممکن است تیلدا را می خواهند.

 آیا با تیلدا بیش��تر هم همکاری می کنید؟ نقشی برای او 
در »فیوریوسا« وجود دارد؟

ــه آن فکر کردم.  ــود که ب ــن اولین چیزی ب ــم، ای ــه بگوی صادقان
ــه نقش بازی کرد  ــپیریا« س ــور که می دانید، او در »ساس همانط
ــر کردم او بتواند  ــت. بنابراین فک ــه یکی از آنها یک پیرمرد اس ک
ــفانه  ــا« بازی کند؛ اما متأس نقش یکی از مردان را در »فیوریوس
ــی وجود نداشت که او در آنجا بیفتد. به تمام فیلم های  هیچ نقش
ــم دارم فکر کرده ام تا  ــه دارم و ایده هایی که در ذهن ــری ک دیگ
ببینم او چه چیزی می تواند بازی کند. ادریس هم همینطور. باید 
بگویم، او فوق العاده است. تماشای همکاری آنها برای من بسیار 
ــخصیت ها روی کاغذ و در ذهن شما  ــتن ش لذت بخش بود. داش
ــخصیت ها توسط بازیگران  ــت و نمایش گذاشتن ش یک چیز اس

یک چیز دیگر.

 در کار بع��دی یعن��ی »فیوریوس��ا« )ک��ه بالفاصله کار 
فیلمب��راری اش پس از جش��نواره کن ش��روع ش��د( با گروه 

جدیدی جدای از »جاده خشم« کار می کنید؟
ــم«  ــا در این فیلم با افراد زیادی که در »مد مکس: جاده خش م
ــا« هم همین طور خواهد  کار کردند کار کردیم و برای »فیوریوس
بود. فکر می کنم تنها کسی که نداریمش جانی سیل )فیلمبردار( 
ــت که در ۸۰ سالگی بازنشسته شد. او برای »جاده خشم« از  اس
ــت دوربین ایستاد  ــال پش ــتگی بیرون آمد پس از ۱۰ س بازنشس
ــم. او از انجام این  ــورد را کار می کن ــط همین یک م ــت فق و گف
ــترش در سیدنی یعنی جایی  ــیار خوشحال بود زیرا بیش کار بس
ــم« از  ــد. هر چه در »جاده خش ــاخته ش که زندگی می کند، س
ــد عالی بود و بزرگ ترین اختالل- جدا  نظر کار تخصصی انجام ش
ــتودیو در حال  ــتودیو بود. اس ــارلیز و تام - اس از اختالف بین ش
ــفتگی بود و کار را نامرتب پیش برد، اما آمادگی و سختگیری  آش

دیگران بسیار جدی بود و مانع هرج و مرج شد.

 دوب��اره در برادران وارنر تغییراتی ب��ه وجود آمده و با 
یک ش��رکت مادر جدید در دیسکاوری و اخراج ها روبه رو 

شدید. کار با استودیو برای »فیوریوسا« چگونه بوده؟
ــر روی این موضوع کار  ــت که با برادران وارن ــا مدت زیادی اس م
ــتیم.  ــدت در حال پیش بردن مراحل تولید هس ــم. به ش می کنی
ــترالیا-  ــن هیل – منطقه ای دور افتاده در اس ــران در بروک بازیگ
ــدن مرحله  ــال گذران ــه آنها در ح ــوند. هم ــع می ش ــد جم دارن
ــس فیلمبرداری  ــتند. گای نوری ــین هس ــن با موتور و ماش تمری
ــکاری در »مدمکس«  ــن هم ــس از اولی ــال پ ــد و ۴۱ س می کن
ــک بدلکار جوان  ــاله و ی ــا هم کار می کنیم. آن موقع او ۲۱ س ب
ــروع ــردم و فیلمبرداری ش ــیدنی برمی گ ــه س ــود. بالفاصله ب  ب

 می شود.

 جورج میلر: 

همیشهمشکلیوجودداردکهبایدآنرامدیریتکنی

ه�ر چه در »جاده خش�م« از نظر کار تخصصی 
انجام ش�د عالی بود و بزرگ ترین اختالل- جدا 
از اخت�الف بین ش�ارلیز و تام - اس�تودیو بود. 
اس�تودیو در حال آشفتگی بود و کار را نامرتب 
پی�ش برد، ام�ا آمادگ�ی و س�ختگیری دیگران 

بسیار جدی بود و مانع هرج و مرج شد

محمد مهدی اسماعیلی در سفر یک روزه خود به شهرستان های 
ــته همزمان با  ــه از صبح روز گذش ــک و ورامین ک ــوا، قرچ پیش
ــا حضور در  ــت ب ــده اس ــالروز قیام خونین ۱۵ خرداد آغاز ش س
ــتان ورامین گفت:  ــانه شهرس ــان اصحاب فرهنگ، هنر و رس می
ــالمی محسوب ــتین دولتی در جمهوری اس  دولت مردمی، نخس
ــی  اجرای ــند  س ــود  خ ــت  فعالی اول  ــاه  م در  ــه  ک ــود  می ش   
ــت  ــت هایش را در اختیار همه افراد و نهادها قرار داده اس فعالی
ــند تحول خود را در ۳۷ بند  ــتا دولت مردمی س که در این راس
ــگ اختصاص ــد آن به حوزه فرهن ــت که ۷ بن ــن کرده اس  تدوی

 دارد.
ــر در دولت مردمی آیت اهلل  ــه داد: حوزه فرهنگ و هن  وی ادام
رئیسی در قالب چندین راهبرد اصلی پیگیری می شود که وزارت 
ــنی تدارک دیده  ــوارد برنامه های روش ــبت به این م فرهنگ نس
ــود. وزیر فرهنگ  ــبت به تحقق آن وفادار خواهیم ب ــت و نس اس
ــت مردمی در ادامه به آغاز به کار کارگروه فرهنگی دولت  در دول

ــاره کرد و گفت: فرهنگ، مسئله مهم و اساسی دولت مردمی  اش
ــاس کارگروه ویژه فرهنگی به  ــود. بر همین اس ــوب می ش محس
ــه مرتبط با  ــخص رئیس جمهور با حضور ۵ وزارتخان ــت ش ریاس
مسائل فرهنگی و ۵ شخصیت حقیقی تشکیل شده تا به بهترین 
ــرانجام برسد.  ــکل ممکن اهداف متعالی حوزه فرهنگ را به س ش

ــه اختصاص دو  ــخنان خود ب ــماعیلی در بخش دیگری از س اس
ــتگاه های اجرایی به فعالیت های فرهنگی  درصد از اعتبارات دس
ــاره کرد و افزود: از مهمترین برنامه های فرهنگی که در الیحه  اش
ــورای اسالمی رسیده است،  بودجه به تصویب دولت و مجلس ش
ــتگاه های اجرایی شرکت های  اختصاص دو درصد از اعتبارات دس
دولتی برای هزینه در حوزه فرهنگ، هنر، رسانه و فعالیت قرآنی 
ــده و بزودی به منظور  ــت که آئین نامه این مسئله تدوین ش اس
تصویب به دولت ارائه خواهد شد. به گزارش مرکز روابط عمومی 
و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، عضو شورای عالی 
انقالب فرهنگی در ادامه تاکید کرد: مرجعیت کار فرهنگی کشور 
ــاد اسالمی باز گردانده شود تا بتوان  باید به وزارت فرهنگ و ارش
ــاختی فرهنگ و هنر  ــتفاده از این ظرفیت، در حوزه زیرس با اس
ــی انجام شود که وزارت فرهنگی دولت مردمی در  اقداماتی اساس
ــتا به دنبال گسترش عدالت فرهنگی در نقاط مختلف  همین راس

 کشور است.

 وزیر فرهنگ:

به دنبال بازگشت مرجعیت فرهنگ و هنر به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هستیم
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ســیلویو برلوسکنی، نخســت وزیر سابق ایتالیا 
گفــت: بحران اوکراین نشــان داده اســت که 
غــرب هنــوز از بقیــه جهان منزوی اســت و 
کشورهایی تحت »دیکتاتوری ها، خودکامگی ها، 
الیگارشی ها، دین ساالری ها، نظام های استبدادی 
یا تمامیت خواه« به زندگی خود ادامه می دهند. 
به گزارش ایســنا، برلوسکنی در مقاله ای که در 
روزنامه ایل ژورنال به چاپ رســاند، از »پاسخ 
متعادل، محکــم و مهمتر از همه متحد« غرب 
به »تجاوز غیرقابل انکار از طرف روسیه به یک 

کشور بی طرف« استقبال کرد. 
برلوسکنی نوشت: از این منظر، روسیه بازی را 
باخته است؛ اگر غرب را حریف می داند، امروز با 
حریفی بســیار متحدتر و مصمم تر از سال های 
اخیر روبروست. با این حال، به اعتقاد او درگیری 
اوکراین یک واقعیت تلخ را نمایان کرده است. او 
گفت: روسیه از غرب منزوی شده است اما غرب 

از کل جهان منزوی شده است. 
نخست وزیر ســابق ایتالیا توضیح داد که تنها 
۱.۴ میلیــارد نفــر در سیســتم هایی زندگی 
می کنند که »به طور کلی می توان آن ها را آزاد و 
دموکراتیک، از نوع غربی تعریف کرد«، در حالی 
که »۶.۴ میلیارد انسان دیگر تحت دیکتاتوری، 
خودکامگی، الیگارشی، دین ساالری، اقتدارگرا یا 
استبدادی زندگی می کنند. نظام های توتالیتر به 
طرق مختلف و به درجات مختلف.« او افزود که 

بزرگترین کشورهای جهان - چین، هند، روسیه 
و بسیاری دیگر از کشورهای آسیایی، آفریقایی 
و آمریــکای التین - »در حــال حاضر با غرب 
نیستند.« برلوسکنی خاطرنشان کرد که با وجود 
تمام »خطاها و جنایــات« آمریکا و اروپا، غرب 
»آزادترین و دموکراتیک ترین نظام سیاســی، 
مدنی و اجتماعی را که بشــریت تا به حال در 
تاریخ خود شناخته است« ایجاد کرد و در عین 
حال »عالی ترین ســطح رفاه« شهروندانش را 

تضمین کرد. 
با ایــن حال، او گفــت جهان غــرب در یک 
جنبه شکســت خورده است؛ »به دلیل فقدان 
رهبری مقتدر در ســال های اخیــر و در حال 
حاضر، بلکه بــه دلیل عدم اعتمــاد به خود«، 
نتوانسته سیستمی از اتحادها ایجاد کند یا یک 
مفهوم سیاســی و اقتصادی جذاب ارائه دهد. 
برلوسکنی با اشــاره به »کاهش اجتناب ناپذیر 
نقش واشنگتن به عنوان حافظ امنیت جمعی« 
و چالش های متعدد جهانی، استدالل کرد که 
تضمین »وحدت سیاســی و نظامی اروپا« باید 
به یک اولویت مطلق تبدیل شود. او گفت: تنها 
راه برای ایفای نقش در جهان و همچنین دفاع 
از شــیوه زندگی ما، یکپارچه کردن نیروهای 
اقتصــادی، سیاســی و نظامی اســت که آن 
هم مســتلزم تغییرات ســاختاری در معماری 

نهادهای اروپایی است.

پارلمان عرب از برافراشتن پرچم همجنسگرایان 
در برخی از سفارتخانه های آمریکا در کشورهای 
عربی به عنوان بخشی از تالش ها و حمایت های 
این کشور از جامعه همجنسگرایان، انتقاد کرد. به 
گزارش ایسنا، به نقل از اسپوتنیک، پارلمان عربی 
در بیانیه ای از سفارت های آمریکا در کشورهای 
عربی خواســت تا به حریم خصوصی و فرهنگ 
جوامع عربی احترام بگذارند و ارزش های دینی، 

اجتماعی و فرهنگی آن ها را نادیده نگرید. 
در این بیانیه آمده اســت که در شــرایطی که 
کشورهای عربی به حریم خصوصی و فرهنگ های 
کشورهای مختلف احترام می گذارند، می باست 
کشــورهای دیگــر نیز بــه فرهنــگ، اصول و 
ارزش های کشــورهای عربی نیز احترام گذارند 
و از دخالت در ایــن گونه امور خودداری کنند. 
در همین زمینه خبرگزاری ســعودی »واس« 
گــزارش داد که بیانیه پارلمــان عرب در حالی 

منتشــر شد که برخی ســفارت های آمریکا در 
برخی کشورهای عربی پرچم های همجنسگرایان 
را برافراشــته و اعالمیه هایی در حمایت از آن ها 
منتشر کردند. در این بیانیه آمده است: این رفتار 
غیرقابل قبول با قواعــد و هنجارهای حاکم در 
روابط دیپلماتیک بین کشــورها که مبتنی بر 
احترام به ارزش های دینی و اجتماعی کشورها 
و عدم توهین یا تجاوز به آن ها اســت، در تضاد 
اســت. پارلمان عربی همچنین در بیانیه خود 
تاکید کرد که رعایت فرهنگ و حریم ارزش های 
اجتماعی در کشــورهای عربی منافاتی با اصل 
آزادی عقیــده ندارد و این اصــل نباید بهانه ای 
برای تعدی به فرهنگ و حریم خصوصی مردم و 
جوامع دیگر باشد. پارلمان عربی در بیانیه خود 
تاکید کرد که احترام بــه این حریم خصوصی 
 یک حق اولیه انســانی اســت که باید همیشه 

و در همه جا رعایت شود.

فرارو- دانیل پلتکا یکی از اعضای ارشــد در اندیشکده دست راستی 
امریکایی »امریکن اینترپرایز« و معاون ارشــد »باراک اوباما« رئیس 
جمهوری اســبق آمریکا در حوزه مطالعات سیاست خارجی و دفاعی 
بوده اســت. او هم چنین در مدرسه خدمات خارجی والش دانشگاه 
»جورج تاون« سیاســت خاورمیانه ایاالت متحده را تدریس می کند. 
پلتکا پیش از پیوستن به امریکن اینترپرایز یکی از کارکنان حرفه ای 
ارشد کمیته روابط خارجی سنا در امور خاورمیانه و جنوب آسیا بود. او 
کتاب های متعددی نوشته است از جمله »آمریکا در برابر ایران؛ رقابت 
بــرای آینده خاورمیانه« )چاپ انتشــارات امریکن اینترپرایز، ۲۰۱۴ 
میالدی(، »نفوذ ایران در شــام، مصر، عراق و افغانســتان« )امریکن 
اینترپرایــز، ۲۰۱۲ میالدی(، »مهار و بازدارندگی ایران هســته ای« 
)امریکن اینترپرایز، ۲۰۱۱ میالدی( و »اختالف و اصالحات در جهان 
عرب: توانمندسازی دموکرات ها« )امریکن اینترپرایز، ۲۰۰۸ میالدی(. 
به گزارش فرارو به نقل از فارین پالسی، در ماه گذشته کنگره ایاالت 
متحده با تخصیص ۴۰ میلیارد دالر کمک نظامی و بودجه اضافی به 
اوکراین باعث ایجاد شــکاف هایی در میان نمایندگان جمهوری خواه 
شد: ۱۱ نفر از ۵۰ سناتور جمهوری خواه سنا و ۵۷ نفر از ۲۰۸ نماینده 

جمهوریخواه مجلس نمایندگان به این طرح رای منفی دادند. 
آیــا رای به طرح مرتبط با اوکراین موضوع اصلی دعواهای جمهوری 
خواهان با یکدیگر در آینده در حوزه امنیت ملی خواهد بود؟ آیا این 
یک رای حزبی علیه هر چیزی بود که به »جو بایدن« رئیس جمهور 
فعلی امریکا مرتبط است؟ یا این که بازتاب دهنده پیش نویس بد نوشته 
شــده یک طرح بود؟ مهم تر از همه آن که چه کسی افسار سیاست 
خارجی اکثریت احتمالی مجلس نمایندگان )و احتماال ســنا( را در 
سال ۲۰۲۳ در دست خواهد داشت انزواگرایان یا انترناسیونالیست ها 

)بین الملل گرایان(؟ 
کارشناســان سیاســی بر این باورند که جمهوری خواهان احتماال 
اکثریت کرسی های مجلس نمایندگان را به دست خواهند آورد و در 
انتخابات میان دوره ای نوامبر ۲۰۲۲ میالدی شانس خوبی برای برنده 

شدن در سنا را خواهند داشت. 
این امر می توانــد در صورت اجازه کنگره، »کوین مک کارتی« رهبر 
اقلیــت مجلس نمایندگان را به عنــوان رئیس مجلس و »میچ مک 
کانل« رهبر اقلیت سنا را به سوی سمت رهبری اکثریت سوق دهد. 
از میان آن دو، مک کانل سیاســتمداری شــناخته شده است. یک 
قانونگذار و نماینده مجلس باتجربه و یک انترناسیونالیســت قدیمی 
که دیدگاه های سیاست خارجی او در دوران جنگ سرد شکل گرفت. 
در مقابل، مک کارتی چندان شــناخته شده نیست. در واقع، احتماال 
دقیق تر اســت که بگوییم سیاست خارجی او در دوران دونالد ترامپ 

رئیس جمهور پیشین آمریکا شکل گرفته است. 
حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان امروز امریکا کمتر شبیه 
یک گروه حزبی و بیش تر شــبیه یک نبرد سخت برای برتری جویی 
اســت. »جان بونر« رئیس سابق با شورشیان تی پارتی )جناح راست 
حزب جمهوری خواه( مبارزه کرد، جانشین او »پل رایان« نیز در حال 
مقابله با همان طیف بود و بعید است که مک کارتی نیز از این موضوع 

مستثنی باشد. 
در زمان در اقلیت بودن حــزب جمهوری خواه نمایندگان آن حزب 
تمایــل دارند در کنار یکدیگر بایســتند، زیرا رئیس مجلس و رئیس 
جمهور دموکرات در کاخ ســفید دشــمنان یــک و دو آنان قلمداد 
می شــوند. با این وجود، همین نمایندگان در زمان تبدیل شــدن به 
اکثریت دچار نبرد درونی با یکدیگر برای اعمال کنترل و تعیین دستور 

کار حزب می شوند. 
موضوعات مرتبط با سیاســت داخلی احتماال بر سیاســت ورزی در 
کنگره غالب خواهند شــد: تورم، جنایــت، آموزش و وضعیت مرزها. 
با این وجود، تهاجم روسیه به اوکراین مانند بسیاری از درگیری های 
پیش از آن ثابت کرده که به همان اندازه که سیاستمداران می خواهند 
بر »ملت سازی در اینجا در خانه« تمرکز کنند واقعیت های جهانی خود 

را بر دستور کار سیاستگذاری ها تحمیل می کنند. 
اوکرایــن نوک کوه یخ اســت، اما جمهوری خواهان به بســیاری از 
موضوعات دیگر نیز توجه دارند از جمله روابط با چین، مســئله دفاع 
از تایوان، ادامه منزوی کردن روسیه، خاورمیانه )به موضوعاتی، چون 
انرژی، ایران و اسرائیل( و به طور گسترده تر هزینه های دفاعی. با این 
وجود، پیش از آن که ماهیت چالش سیاست خارجی به صحن مجلس 

نمایندگان و سنا برسد مسئله ایدئولوژیک شایسته بررسی است. 
»کالین دوک« پژوهشــگر موسســه »امریکن اینترپرایز« سیاست 
خارجی حزب جمهوری خواه را به سه مکتب تقسیم می کند: فعاالن 
سیاست خارجی، تندروهای سیاست خارجی و غیر مداخله گرایان یا 

انزواطلبان در سیاست خارجی. 
با نگاهی به گذشــته، واضح اســت که فعاالن به اصطالح سیاســت 
خارجی بر سیاســتگذاری امنیت ملی جمهوری خواهان در بیش تر 

دوران پس از جنگ جهانی دوم تسلط داشته اند. آنان رهبرانی بودند 
که باور داشتند همان طور که »رونالد ریگان« و »جورج دابلیو بوش« 
دو رئیس جمهور اسبق آمریکا به طور مرتب تاکید می کردند ایاالت 
متحده صرفا یک ملت در میان بسیاری از کشورها نیست بلکه چراغی 

از آزادی برای جهان است »شهری درخشان بر روی یک تپه«. 
فعاالن سیاســت خارجی دکترین ریگان را تایید کردند این اصل که 
ایاالت متحده باید به همه کســانی که امیدوارند پیشروی کمونیسم 
را در هــر کجا که بودند از جمله در افغانســتان، نیکاراگوئه، آنگوال، 
الســالوادور و گرانادا، متوقف کند کمک نمایــد. بوش با چالش های 
متفاوتی روبرو بود. با این وجود، اعتقاد اساسی او به قدرت و ارزش های 
ایاالت متحده مشابه با ریگان بود. به جای مبارزه با کمونیسم آن چه 
بوش آن را »برنامه آزادی« خود می نامید مقابله با ظلم هایی را که به 

اعتقاد او سلفی - جهادی ها دامن می زدند در دستور کار قرار داد. 
بــا این وجود، تالش های او نه به طــور واضح مورد توجه قرار گرفت 
و نه منابع مناســبی در اختیار آن قرار گرفتــه بود. بدتر از آن، بوش 
نمی توانست به طور قانع کننده ای استدالل کند که در هر موردی در 
حال پیشبرد منافع ملی ایاالت متحده است. اگرچه جنگ عراق یک 
لحظه »من به شما گفتم« برای جناح انزواطلب حزب جمهوری خواه 
فراهم ســاخت، اما ذینفعان فوری آن »باراک اوباما« رئیس جمهور 
دموکرات و جماعت طرفدار شعار »پایان دادن به جنگ های بی پایان« 
در حزب دموکرات بودند یا در ابتدا چنین به نظر می رســید که آنان 

برنده اصلی بودند. 
با این وجود، ســالیان بعد و میانی دوره اوباما به غیر مداخله گرایان 
)انزواطلبان( حزب جمهوری خواه خوراک فراوانی داد: جنگ فاجعه بار 
در لیبی و کشته شدن هولناک سفیر ایاالت متحده در بنغازی، عقب 
نشینی نیروهای آمریکایی از عراق و ظهور دولت داعش، جنگ داخلی 

در سوریه و فاجعه متعاقب آن. 
»دوک« می گوید: »دستاورد سیاســی دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۶ 
میــالدی این بود که احتمال یک ائتالف جدید جمهوریخواه را که از 
پیش از جنگ جهانی دوم تا آن زمان دیده نشده بود را احساس کرد. 
او این کار را با تکرار ترجیحات سیاست خارجی آزادی خواهانه انجام 
نداد. در عوض، او انتقاد غیر مداخله گرایانه با شعار »نه به جنگ های 
بی پایان« را با موضع گیری های تندروانه علیه چین، تروریسم جهادی، 
دیکتاتوری های ضد آمریکایی در آمریکای التین و هزینه های دفاعی 

ایاالت متحده ترکیب کرد. 
این نقطه شــیرینی برای سیاست خارجی جمهوری خواهان است و 
درک انترناسیونالیسم اکراهی اکثر رای دهندگان آن حزب، رد آمریکا 
ستیزی شرم آور جناح چپ افراطی حزب دمکرات و انترناسیونالیسم 
فعالی که تاکنون مشــخصه رهبری حزب جمهوری خواه بوده است 
نکته ای کلیدی برای تعیین موقعیت جغرافیایی سیاست امنیت ملی 

ترجیحی کنگره جمهوریخواه جدید خواهد بود. 
یک موضوع متحدکننده برای حزب جمهوری خواه چالشی است که 
چین ایجاد کرده است. در میان جمهوری خواهان این موضوع پایگاه 
فروش خوبی دارد و با آزادســازی تجاری در حال حاضر )برای هر دو 
طرف( مسئله چین احتماال به عدم مشارکت اقتصادی و تهدید پکن 

برای تایوان ختم خواهد شد. 
یکی از نمونه های آن نامه ای اســت که اخیرا توسط »جو مانچین« و 
»شلی مور کاپیتو« )به ترتیب سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه 
از ویرجینیای غربی( نوشته شده است که در آن از بایدن خواسته شده 
تا تایوان را در چارچوب اقتصادی هند و اقیانوســیه پیشنهادی خود 
قرار دهند. جمهوری خواهان امضاکننده نامه شــامل »جیمز ریش« 
رئیس احتمالی بعدی کمیته روابط خارجی ســنا در ســنای جدید 
تحت کنترل جمهوری خواهان، »راجر ویکر« رئیس احتمالی کمیته 
نیروهای مسلح سنا، »مارکو روبیو« رئیس احتمالی کمیته اطالعاتی 
منتخب سنا، و اکثر اعضای جمهوری خواه کمیته تخصیص فعلی سنا 

را شامل می شود. 
قابل ذکر اســت که چندین تن از حامیان سرسخت ترامپ از جمله 

»مارشــا بلکبرن« و »کوین کرامر« نیز به امضاکننــدگان این نامه 
پیوســتند. همچنین به تالش مشابهی در مجلس نمایندگان آمریکا 
نیز چهره های دیگری، چون »مایکل مک کال« رئیس احتمالی کمیته 
روابــط خارجی مجلس نمایندگان و احتماال از افراد مهم امنیت ملی 

آینده نیز پیوسته اند. 
هزینه های دفاعی یکی دیگر از موضوعات کلیدی برای حزب جمهوری 
خواه خواهد بود. جمهوری خواهان مجلس نمایندگان و ســنا بارها 
هزینه های دفاعی بایدن را برای رســیدگی به بسیاری از چالش های 
مرتبط با حوزه امنیت ملی کشــور ناکافی دانسته اند و از زمان حمله 

روسیه به اوکراین تنها طرح این اتهامات را شدت بخشیده اند. 
مک کانل خواســتار افزایش ۵ درصدی هزینه هــای دفاعی باالتر از 
تورم شــده است و مک کارتی نیز به همان اندازه پرانرژی بوده است. 
هــر دوی آنان این موضوع را بــه خوبی درک کرده اند همان طور که 
ترامپ فهمیده بود که سرمایه گذاری در ارتش می تواند به عنوان یک 
عامل بازدارنده و عاملی برای پیروزی در هر درگیری احتمالی باشد. 
همینطور برای حوزه انرژی در حالی که یک اجماع دو حزبی برای دور 
شــدن از خاورمیانه وجود دارد و مخالفت دو حزبی فزاینده با تمدید 

توافق هسته ای ایران دیده می شود. 
جمهوری خواهان کمتر بر مسائل تغییرات آب و هوا متمرکز هستند 
و بیش تر بر چالش های اساسی در حوزه اقتصاد داخلی آمریکا تمرکز 
دارند. این به معنای اشــتیاق بیش تر برای احیای استقالل امریکا در 
حوزه انرژی، پرهیز از مشاجره غیر ضروری با عربستان سعودی )هنوز 
یکی از تولیدکنندگان عمده نفت( و کاهش مقررات تولید نفت و گاز 

ایاالت متحده است. 
با این وجود، اوکراین و موارد مشابه آن چه جایگاهی خواهند داشت؟ 
آن ۱۱ نفر در ســنا و ۵۷ نفر در مجلس چطور؟ در مورد اندیشــکده 
محافظه کار بنیــاد هریتیج و کمیته اقدام سیاســی آن که بر روی 
بســته کمکی ۴۰ میلیارد دالری به اوکراین خط می کشند چطور؟ 
سناتور »مایک براون« همانند بنیاد »هریتیج« مخالفت خود را نه بر 
اساس سیاست کمک به اوکراین بلکه بر اساس هزینه انجام این کار و 

بدهی های ایاالت متحده مطرح کرد. 
ســناتور »رند پل« یکی از مخالفان همیشگی مداخله ایاالت متحده 
در خارج از کشور رای »نه« خود را به دلیل فقدان وجود بازرسی کل 
در این الیحه برای نظارت بر نحوه خرج کردن منابع مالی اعالم کرد. 
پیش بینی این که اکثریت جمهوری خواه به حمایت از تسلیح و کمک 
به اوکراین ادامه خواهد داد نسبتا آسان است، زیرا رای گیری ای درباره 
آن پیش تر انجام شــده اســت. اگرچه اقلیت قابل توجهی از اعضای 
حزب جمهوری خواه رای منفــی دادند، اما در نهایت آنان در اقلیت 
هســتند. با این وجود، موارد سخت تری نیز وجود دارد )البته نه تنها 

برای جمهوری خواهان(: برای مثال، تهدید چین علیه تایوان. 
مطمئنا در هر دو مجلس با اکثریت جمهوری خواهان برای گنجاندن 
تایوان در ترتیبات تجاری آمریکا اشتیاق وجود دارد و در هر دو مجلس 
طرفدارانی برای پایان دادن به سیاســت »ابهام اســتراتژیک« ایاالت 
متحده در قبال تایپه دیده می شود، اما در صورت حمله چین، حزب 
جمهوری خواه در دفاع از تایوان کجا خواهد ایســتاد و چه موضعی 
خواهد داشت؟ آیا انزواگرایان در هر دو سوی جناح چپ و راست واقعا 
قدرت هدایت یک مسیر را خواهند داشت؟ در ظاهر، پاسخ منفی به 
نظر می رسد، اما طبق یک ضرب المثل معروف »شیطان در جزئیات 
اســت«. تحریم های چین به شدت به پایگاه جمهوری خواهان ضربه 
می زند و هزینه های کاالهای اساســی را حتی بیش تر از هزینه های 

فعلی خواهد ساخت. 
مهم تر از آن، اکثریت حزب جمهوری خواه در واقع با انزواگرایان همسو 
نیســتند. برای مثال، »تاکر کارلســون« مجری تلویزیونی و طرفدار 
ترامپ در ابتدا با محکومیــت ناتو در مورد حمله »والدیمیر پوتین« 
رئیس جمهور روســیه به اوکراین مخالفت کــرد، اما به زودی وقتی 
مشخص شــد که خود را با این موضع در حاشیه حزب قرار می دهد 

رویکردش را تعدیل کرد. 
یک گروه جنگ طلب قــوی در حزب جمهوری خواه وجود دارد که 
به خوبی در کنگره نمایندگانی از جمله سناتورها »تام کاتن«، »مارکو 
روبیو«، »تد کروز« »مایک گاالگر«، »الیز استفانیک« و »مایک ترنر« 
احتماال رئیس بعدی کمیته نیروهای مســلح مجلس نمایندگان را 
دارد. اگرچه این اعضا ممکن است مداخله گر به سبک »جورج دابلیو 
بوش« نباشــند، اما تردیدی نیست که آنان شاهین های حوزه امنیت 
ملی خواهند بود که مشــتاق دفاع از منافع ایاالت متحده و متحدان 
آن هســتند. این تقریبا به معنای تالش برای افزایش بودجه دفاعی 
است. فشار برای افزایش کیفیت، ثبات و سرعت تحویل تسلیحات به 
اوکراین و حتی یک خط سخت تر در قبال چین به طور بالقوه شامل 
تحریم های اضافی علیه پکــن )علیرغم نارضایتی برخی از بخش ها( 

است.

فارین پالیسی بررسی کرد

پیروزیجمهوریخواهاندرانتخاباتمیاندورهای
چهمعناییبرایجهانخواهدداشت؟

حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان امروز امریکا کمتر شبیه یک گروه حزبی و بیش تر شبیه یک نبرد سخت برای برتری جویی است
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ماریا زاخارووا، ســخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به 
ایمیل های افشا شده ریچارد دیرالو، رئیس سابق سازمان جاسوسی 
این کشــور گفت: طرح های اخیرا فاش شــده نخبــگان بریتانیا 
برای تغییر قــدرت در انگلیس با آرمان هــای ادعایی دموکراتیک 
سیستم دولتی این کشــور در تضاد است. به گزارش ایسنا به نقل 
 The Grayzone از اسپوتنیک، در ۱۵ ماه مه، رســانه مستقل
بخشــی از ایمیل های دیرالو را منتشــر کرد که ظاهراً برنامه های 
نخبگان بریتانیایی را که از بریگزیت برای تغییر قدرت در این کشور 
حمایت می کردند، به دلیل عدم ابتکار عمل ترزا می، نخســت وزیر 

وقت بریتانیا در این مورد، افشا می کرد. 
ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه در کانال تلگرامی خود 
نوشــت: رسوایی سیاسی داخلی دیگری در لندن رخ داد. مکاتبات 
رئیس ســابق سرویس اطالعاتی ام آی ۶، ریچارد دیرالو، با مقامات 
بلندپایه بلوک قدرت دولت بریتانیا و فعاالن مدنی فاش شد. زاخاروا 
می نویسد: پیشینه: بریتانیا در ۲۰۱۸ - ۲۰۱۹ اتحادیه اروپا را ترک 
می کند، مذاکرات طوالنی و بســیار دشــواری با بروکسل در مورد 
پارامترهای »جدایی« در جریان است. به گفته تعدادی از مقامات 
امنیتی به رهبری دیرالو، نخســت وزیر ترزا می بســیار آرام است، 
برنامه او بسیار »نرم« است، الزم است رئیس کابینه جایگزین شود. 
ســخنگوی وزارت خارجه روسیه نوشــت: »برای مثال، گویتیان 
پرینس، مشاور دفاعی بریتانیا، می نویسد: در حال حاضر من درگیر 
تالش هایمان برای پایان دادن به توافق وحشتناک خروج از اتحادیه 
اروپا هســتم که نخست وزیر می در حال آماده سازی آن است. تمام 
مواد را در اختیار او قرار دهید.« زاخاروا می نویسد: »و در اینجا بخش 
دیگری از مکاتبات وجود دارد: هدف این است که هرگونه معامله ای 
را که بر اساس نقشه شوم و فاجعه آمیز چکرز انجام می شود، مسدود 

کنیم. در صورت لزوم، حذف نخســت وزیر می و جایگزین کردن او 
با شخصی که مناسب باشد.« وی افزود: »و فقط چند ماه بعد: فعاًل 
از شــر او خالص شــوید و کار را تمام کنید.« زاخاروا تصریح کرد: 
صادقانه بگویم، به نوعی با آرمان های ظاهرا دموکراتیک ســلطنت 
پارلمانی بریتانیا همخوانی ندارد. زاخاروا ادامه می دهد: کل عملیات 
تغییر رئیس کابینه توسط »پولهای قدیمی« - تیموتی و مری کلود 
- اشراف زاده هایی که در دهه های گذشته در بهشت مالیاتی جرسی 
ساکن شده اند، حمایت می شد. خود روزنامه نگاران اعتراف می کنند 
که یافتن چنین افراد ثروتمند نامحسوسی دشوار است، آن ها عمداً 
از ذکر نام خود در شــبکه های اجتماعی و اینترنت پرهیز می کنند 
و در مکاتبات در مورد آن ها گفته می شــود: آن ها خود را به خوبی 
به ویژه در گفتگوهای مخفیانه ثابت کرده اند. بنابراین، آن ها به طور 
ایده آل برای نقش »کیســه های پول« مناسب بودند و هر ماه برای 
تهیه »محصوالت« پول اختصاص می دادند )صحبت از ســازش و 

افترا است(. 

این دیپلمات بلندپایه روسیه می نویسد: در نتیجه اقدامات هدفمند 
توطئــه گران، ترزا می با طــرح بریگزیت خــود در پارلمان و در 
مذاکرات با کشــورهای اتحادیه اروپا شکست می خورد. نیروهایی 
که او را ســرنگون کردند رضایت خود را از نتایج اجالس ســران 
اتحادیه اروپا و بریتانیا در ســالزبورگ پنهــان نمی کنند و آن را 
»شکست ماه مه« می نامند. او با بوریس جانسون مصمم جایگزین 
می شــود، که آنچه را که آغاز کرده بود، به روشــی که تشکیالت 
قدرت می خواست، تکمیل می کند: بوریس جانسون بالفاصله پس 
از تصدی کرســی نخست وزیر، باید تمام محافظه کاران پارلمان را 
گــرد هم بیاورد و از »خروج پــاک از اتحادیه اروپا« حمایت کند. 
زاخاروا نوشــت: در حقیقــت، در نامه های اخیــر دیگر در مورد 
عروســک جدیدی برای جایگزینی جانسون صحبت می شود: من 
هیچ دلیلی نمی بینم که چرا نخســت وزیر جانسون سرپا بماند، 
اگرچه او تا حدی کنترل عقل و اراده خود را از دســت داده است 
که این شــاید مسیری به سوی بهترین باشــد. سخنگوی وزارت 
خارجه روســیه افزود: ضمنا در خصوص بخش دوم بحثی ندارم. 
این دیپلمات می افزاید: وزیر خزانه داری ریشــی سوناک و خدای 
من، وزیر امور خارجه لیز تراس برای پست رئیس جدید دولت در 
نظر گرفته شــده اند: لیز تراس، وزیر امور خارجه، با حمایت دیوید 
فراســت، وزیر امور بریگزیت، جرات انجام توافق بریگزیت را دارد. 
زاخاروا نوشت: اکنون روشن است که چرا فقط دانش او )لیز تراس( 
می تواند جای خود را به کنترل پذیری او بدهد. ظاهراً لیز در دهه 
۹۰ مورد توجه قرار گرفت و در طول زندگی خود هدایت می شود 
و دیدگاه هــا و لفاظی های خود را در صورت لزوم و برخالف اصول 
گفته شده قبلی تغییر می دهد. دیگر سؤالی وجود ندارد که چرا او 

چیزی را می گوید که اصاًل نمی فهمد.

کودتای انگلیسی: افشای توطئه مقام ها و سرویس جاسوسی انگلیس برای روی کار آوردن جانسون

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا طی سفرش 
به استکهلم گفت که پیوستن سوئد و فنالند به 
ناتو، روســیه را در موقعیت نظامی دشواری در 
دریای بالتیک قرار خواهد داد. به گزارش ایسنا، 
به نقــل از خبرگزاری رویترز، ســوئد و فنالند 
این دو کشــور همســایه پس از حمله روسیه 
بــه اوکراین، در بحبوحــه دغدغه های امنیتی، 
درخواســت خود را جهت پیوســتن به ائتالف 
نظامی ناتو ارسال کردند؛ گرچه درخواست آن ها 

با مخالفت ترکیه مواجه شده است. 
پیوستن این دو کشور به ناتو به معنای این است 
که خط ســاحلی دریای بالتیک توسط اعضای 
ناتو محاصره خواهد شــد. ژنــرال مارک میلی، 
رئیس ستاد مشــترک ارتش آمریکا گفت: این 
موضوع از دیدگاه روسیه، وضعیت نظامی را برای 
آن ها دشوار خواهد کرد و در عین حال این اتفاق 
برای ناتو سودمند خواهند بود. دریای بالتیک به 

لحاظ استراتژی بسیار مهم است.

مقامات امنیتی آمریــکا تحقیقاتی را در زمینه 
چگونگــی ارزیابی آژانس هایشــان درخصوص 
»اراده و توانایی« دولت های خارجی برای جنگ، 
شــروع کرده انــد. به گزارش ایســنا، به نقل از 
خبرگزاری آسوشیتدپرس، آوریل هاینس، مدیر 
اطالعات ملــی آمریکا در ماه مه به قانونگذاران 
گفت که شــورای اطالعات ملی چگونگی نحوه 
ارزیابی آژانس هــا را درخصــوص »اراده برای 
 مبــارزه« و »ظرفیــت برای مبارزه« بررســی 

خواهد کرد. 

وی افــزود: هر دو موضوع بســیار چالش برانگیز 
هستند و ما به دنبال روش های مختلفی برای انجام 
این کار هســتیم. در حالی که هیچ جدول زمانی 
درخصوص این بررسی اعالم نشده است، مقامات 
برخی از اشتباهات را در رابطه با حمله روسیه به 
اوکراین شناسایی کرده اند و چند تن از این افراد به 
شرط فاش نشدن نامشان به آسوشیتدپرس در این 
خصوص گفت وگو کرده اند. این بررسی ها در حالی 
انجام می شــود که کاخ سفید همچنان به ارسال 

تسلیحات و حمایت از اوکراین ادامه می دهد.

ژنرال میلی: پیوستن سوئد و فنالند به ناتو
موقعیت نظامی روسیه را دشوار می کند

برلوسکنی: غرب بر سر روسیه منزوی شده است

یک مقام سعودی در واکنش به اظهارات مسئول 
سابق در وزارت جنگ رژیم صهیونیستی گفت: 
عادی ســازی با اسرائیل در شــرایط مناسب و 
بدون میانجــی انجام خواهد شــد. به گزارش 
ایسنا، مجله اسرائیلی »گلوبس«، به نقل از زوهار 
بلطی، رئیس دفتر سیاســی و نظامی سابق در 
وزارت جنگ رژیم صهیونیســتی نوشت، رژیم 
صهیونیستی و عربستان روابط تقریبا کاملی را 

برقراری خواهند کرد. 
بلطی گفــت، رژیم صهیونیســتی بــه دلیل 
برخی تهدیدها به دنبــال انعقاد توافقنامه های 

عادی ســازی با برخی کشــورهای عربی و به 
زودی با عربستان سعودی خواهد بود. یک مقام 
سعودی در واکنش به این اظهارات عنوان کرد: 
اســرائیل همواره عجله دارد. این امر در شرایط 
مناســب اتفاق خواهد افتــاد و حصول توافق 
دیپلماتیــک به این زودی قطعی نیســت. وی 
گفت: مشکلی در روابط اسرائیل و عربستان در 
زمینه های تجارت، اقتصاد و ورزش و غیره وجود 
ندارد و هرجایی که پای منافع در میان باشــد 
ما با هم همــکاری می کنیم و نیاز به هیچ نوع 

میانجی گری نداریم.

برخی منابع مســئول در عربستان فاش کردند 
که دو هیئت ســعودی قصد دارنــد به منظور 
انعقاد توافقنامه هایی در برخی بخش ها از جمله 
حمل ونقل، لجستیک و انرژی های تجدیدپذیر به 
ایاالت متحده آمریکا سفر کنند. به گزارش ایسنا، 
به نقل از سایت شبکه المیادین، دو مقام سعودی 
گفتند که دو هیئت دولتی عربستان قصد دارند 

در ماه ژوئن جاری به آمریکا سفر کنند. 
انتظار می رود، نخستین هیئت به ریاست ماجد 
بن عبداهلل القصبی، وزیر بازرگانی عربستان در 
۱۵ ژوئن و هیئت دوم به ریاســت خالد الفالح، 

وزیر ســرمایه گذاری این کشور نیز تا پایان این 
ماه به ایاالت متحده سفر کنند. 

این دو مقــام به دلیل عدم اعالم رســمی این 
ســفر از انتشار اســامی خود خودداری کردند. 
آن هــا افزودند: پیش بینی می شــود دو هیئت 
شــامل ده ها مقام دولتی و مدیران شرکت های 
سعودی باشند که در خصوص انعقاد توافقنامه ها 
در برخی بخش ها مانند حمل ونقل، لجستیک 
و انرژی های تجدیدپذیــر گفتگو خواهند کرد. 
دولت عربستان هنوز به درخواست برای توضیح 

در مورد این سفر پاسخی نداده است.

سازمان های جاسوسی آمریکا 
»اراده و توانایی« دولت های خارجی برای جنگ را بررسی می کنند

مقام سعودی: عادی سازی با اسرائیل 
در شرایط مناسب و بدون واسطه انجام می شود

پارلمان عربی: آمریکا به فرهنگ جوامع عربی احترام بگذارد

۲ هیئت سعودی به واشنگتن می روند


